
(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλωνwww.poasy.grΑπρίλιος 2018

Τεύχος 122 / Κ3077

AXAΪA: Χρειαζόταν
πολιτική βούληση  12

Με προσφυγές στη
δικαιοσύνη πολεμάμε
την αυθαιρεσία της
διοίκησης  11

Παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
για τις μετακινήσεις 
στο ΟΑΚΑ  4

Ο αστυνομικός
συνθλίβεται και
αθλιώνεται στο βωμό
των σκοπιμοτήτων  10

Δεσμεύσεις της ηγεσίας
για εκπαίδευση και 
νέα οχήματα  13

Τάση φυγής λόγω των
συνθηκών εργασίας 14

Συμμετέχουμε 
στις απεργιακές
κινητοποιήσεις  6

Ορθολογική διαχείριση
του δυναμικού της
Διεύθυνσης Τροχαίας
Θεσσαλονίκης  15

Δείχνουν «κοινωνικό
πρόσωπο» με 
την Αστυνομία 
ως «στόχο»  16

Είδαν το χάρο με τα
μάτια τους πάλι  11

Θα χορηγηθούν 25.000
κάρτες ελεύθερων
μετακινήσεων           4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καμιά αυθαιρεσία
δεν πρέπει πλέον να μένει
αναπάντητη                3

Αναδείχθηκαν 
τα προβλήματα 
της Κρήτης  5

Νέα προσφυγή 
στο Συμβούλιο
Επικρατείας  4

Η απάθεια και η αδιαφορία είναι το
«βούτυρο στο ψωμί» της κάθε Ηγεσίας

Ωρολογιακή «βόμβα» 
το μεταναστευτικό

Αγώνας για 
την κατάργηση 

του απάνθρωπου 
άρθρου

Ο συνδικαλισμός 
δεν είναι για 

”παλαμάκια” 8-9

 2

 5

Αγώνας για 
την κατάργηση 

του απάνθρωπου 
άρθρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γιώργος Κουλιάκης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γιώργος Κουλιάκης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ 

Ο συνδικαλισμός 
δεν είναι για 

”παλαμάκια”

 7

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ2 ΝέαΑστυνομία Απρίλιος 2018

Έκδοση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr

neaastynomia@poasy.gr

Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682

Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος

Γραμματέας Δημοσίων & 
Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος

Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr

Εκτύπωση
Diamond Print s.a.

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλωνwww.poasy.gr

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Το Γενικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας
απαρτιζόμενο από 
το σύνολο των
Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων, 
αποτελεί την αιχμή 
της συνδικαλιστικής μας
δράσης. Η αγωνία των
εκπροσώπων σας,
αποτυπώθηκε και 
ο κύβος ερρίφθη. 
Η δαπραγμάτευση για την
επίλυση καυτών θεμάτων
ολοκληρώθηκε. Όπου δεν
υπάρχει αποτέλεσμα, η
ΠΟΑΣΥ θα είναι μπροστά
τους για να τους θυμίζει
τις ευθύνες τους. Σε
αυτόν τον νέο αγωνιστικό
κύκλο και η η δική σας
συμμετοχή και δράση θα
είναι καθοριστική. 

S M S

Στο πλευρό των μελών του Συλλό-
γου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.»
που ιδρύθηκε με βασικό στόχο τον

αγώνα για την κατάργηση του απάν-
θρωπου άρθρου 12 του ν.4387/2016,
βρέθηκε σήμερα η Ομοσπονδία, κατά την
εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώ-
θηκε έξω από το υπουργείο Εργασίας,
στην Οδό Σταδίου, με αφορμή τη συμ-
πλήρωση δυο ετών από την ψήφισή του.

Το αγωνιστικό μήνυμα της Ομοσπον-
δίας μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας κ.
Γιώργος Παπατσίμπας , ο οποίος τόνισε
ότι από την πρώτη στιγμή τόσο ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Γρηγόρης Γε-
ρακαράκος, που δεν μπόρεσε να είναι
προσωπικά παρών, λόγω ειλημμένων
υποχρεώσεων, όσο και ολόκληρο το ΔΣ,
είχαν επισημάνει την απαράδεκτη αυτή
ρύθμιση και είχαν απαιτήσει από την κυ-
βέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό, να
μην τολμήσουν να την ψηφίσουν.

Δυστυχώς, δεν μας άκουσαν και νο-
μοθέτησαν μια ρύθμιση άδικη και απα-
ξιωτική για το σύνολο των εργαζομέ-
νων. Γι’ αυτό άλλωστε συνάντησε και
την καθολική κατακραυγή στα Σώματα
Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις,
αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, γε-
γονός που φάνηκε και από τους φορείς
που δήλωσαν παρών στη σημερινή δια-

μαρτυρία. Η Ομοσπονδία μας, από την
πλευρά της, είχε θέσει αμέσως στις
προτεραιότητές της την ανάδειξη του αι-
τήματος αυτού, αφού το άρθρο 12
αφορούσε και αφορά και την αστυνο-
μική οικογένεια. 

Απευθυνθήκαμε στην Κυβέρνηση,
ενημερώσαμε τους βουλευτές και τα
πολιτικά κόμματα και στηρίξαμε όλες τις
παρεμβάσεις και τις καταγγελίες του
Συλλόγου «ΑΞ.Ι.Α.», που με τις πρωτο-
βουλίες του, κατάφερε να αναδείξει το
εύρος της αδικίας στα μάτια της κοινής
γνώμης και να ασκήσει την δέουσα πίε-
ση προς τους αρμόδιους υπουργούς

προκειμένου να καμφθεί η αδιάλλακτη
στάση τους. Όποια κι αν είναι ωστόσο
η απόφασή τους, το βέβαιο είναι ότι μό-
νο με τη σθεναρή μας αντίσταση και
διαμαρτυρία θα δοθεί η δίκαιη λύση που
επιθυμούμε.

Τέλος, καλέσαμε για άλλη μια φορά
την Κυβέρνηση να σεβαστεί επιτέλους
το δίκαιο αίτημα όλων των ενστόλων
και να προβεί άμεσα στην κατάργηση
του απάνθρωπου άρθρου 12 του
ν.4387/2016. Τα ηλικιακά κριτήρια
που έχει καθιερώσει για τη χορήγηση
των συντάξεων χηρείας είναι απαράδε-
κτα και πρέπει να καταργηθούν για να

σταματήσει η προσβολή της μνήμης των
νεκρών, αλλά και η καταπάτηση της
αξιοπρέπειας των οικείων προσώπων
τους. Να μπει τέλος, ένα στοπ στην
κλοπή των εισφορών των ασφαλισμέ-
νων και να υπάρξει ένα δίκαιο συντα-
ξιοδοτικό σύστημα.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν επίσης
ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. επί θε-
μάτων Μελετών, Επιμόρφωσης Αστυνο-
μικών & Ειδικός Γραμματέας κ. Σταύρος
Μπαλάσκας, ο Γραμματέας του ΔΣ κ.
Χρήστος Συνδρεβέλης καθώς και τα
προεδρεία των Ενώσεων των Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων της Αττικής.

Αγώνας για την κατάργηση 
του απάνθρωπου άρθρου 12

ΚΑΙ ΜΑΦΙΑ … ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Στην εξάρθρωση της «μαφίας των φαρμάκων» προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, με μια μυστική πολύμηνη έρευνά της. 
Ενώπιον της δικαιοσύνης έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις 21 άτομα, ενώ συνολικά στην υπόθεση κατηγορούνται 36 πρόσωπα, ιδιώτες
φαρμακοποιοί, νοσηλευτές και δυο γιατροί. 
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Η ατζέντα του μήνα

Δι’ υπομονής 
πείθεται ο ηγεμών 

και η γλυκιά γλώσσα 
συντρίβει οστά.

Παλαιά Διαθήκη – 
Παροιμίαι ΚΕ’ 15

Σε πεδίο έντονης
πολιτικής
αντιπαράθεσης έχει
μετατραπεί η
ακτιβιστική και
παραβατική, πολλές
φορές,
δραστηριότητα του
«Ρουβίκωνα». Από
κοντά και οι
σκιτσογράφοι  που
συναγωνίζονται με
την εμπνευσμένη, από
όλα αυτά,
δημιουργική τους
γραφίδα…

“
”

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, προέβη σε μια σημαν-
τική καταγγελία δίωξης του προέδρου κ. Σπύρου Λιότσου και της
γενικής γραμματέως της κας Αργυρώς Μαλαχιά, προκαλώντας κύ-

μα συμπαράστασης όλων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και της Ομο-
σπονδίας μας.

Όπως τονίζει στην ενημερωτική ανακοίνωση που εξέδωσε, «η πρωτο-
φανής, άδικη και αντισυναδελφική μηνυτήρια αναφορά Αξιωματικού και
Διοικητή Τμήματος Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά,
κατά του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως του Σωματείου, ενδει-
κνύει ότι ακόμη στην Ελληνική Αστυνομία υπάρχουν διοικούντες που θε-
ωρούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς αναλώσιμο είδος κατά το δο-
κούν.

Αντί να κάνουν με μεγάλη σπουδή την αυτοκριτική τους, “επιτίθενται”
άδικα και αυταρχικά ακυρώνοντας “εν τοις πράγμασιν” ό,τι έχει καταφέρει
μετά από δεκαετίες αγώνων ο μάχιμος συνδικαλισμός. Έτσι επιχειρούν
αντί να αναδείξουν τα μύρια προβλήματα, να τα μετακυλίσουν στο Αστυ-
νομικό Προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Επειδή όλα πλέον έχουν τα όριά τους, το Δ.Σ. της Ένωσής μας με την
αρωγή της Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα εξετάσει όλους τους πιθανούς τρόπους αντί-
δρασης, κάτι για το οποίο ούτως ή άλλως έχουμε επιφυλαχθεί. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αναφέρουν όλες τις δυσλει-
τουργίες που παρατηρούνται στις Υπηρεσίες τους και να καταγγέλλουν
ενέργειες που επιχειρούν πισωγυρίσματα ή ενέχουν άδικη διακινδύνευση

για τους συναδέλφους.
Καμιά αυθαιρεσία δεν πρέπει πλέον να μένει αναπάντητη.
Επί πλέον η επιχειρούμενη εκ του πλαγίου φίμωση του οργανωμένου

συνδικαλιστικού κινήματος πρέπει να καταδικασθεί, και πολιτική και φυ-
σική ηγεσία πρέπει να λάβουν θέση.

Σ’ άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι επιχειρούν με “υπομόχλια” αυτούς
τους αξιωματικούς να επιβάλλουν τον αυταρχισμό αντί να επιλύουν βα-
σικά και δομικά προβλήματα της Αστυνομίας».

Το θέμα απασχόλησε ευρέως και το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ (βλέ-
πε σχετική ανακοίνωση σελ. 8-9).

Καμιά αυθαιρεσία δεν πρέπει 
πλέον να μένει αναπάντητη

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μετά και από τις νέες απαράδεκτες επιθέσεις, προπηλακισμούς
και λοιδορίες των συναδέλφων μας, κατά τη διάρκεια μέτρων
τάξης, έξω από συμβολαιογραφικά γραφεία, η Ομοσπονδία

μας επανέρχεται στο κοινωνικό θέμα των πλειστηριασμών, επισημαί-
νοντας και καταγγέλλοντας τα εξής:

1. Καταγγέλλουμε τις δήθεν διαμαρτυρίες και το μένος με το οποίο
αυτές εκδηλώνονται συστηματικά κάθε Τετάρτη, καθόσον στρέφονται
πλέον αποκλειστικά εναντίον των αστυνομικών λες και αυτοί οι ίδιοι
είναι εκείνοι που αποφασίζουν και πραγματοποιούν τους πλειστηρια-
σμούς και έχουν και την ευθύνη αυτών.

2. Μας προξενεί εντύπωση η απάθεια και η ανοχή που επιδεικνύει
η πολιτική και φυσική ηγεσία μπροστά σε αυτό το φαινόμενο που τεί-
νει να καθιερωθεί με χαρακτηριστικά «σκηνοθεσίας» και για ευρύτερες
στοχεύσεις.

Το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ ανακοίνωσε, μετά και τη διεξοδική συζή-
τηση που έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου

των 58 Πρωτοβαθμίων Ενώσεών της, ότι δεν θα ανεχθεί την απαρά-
δεκτη αυτή κατάσταση και θα λάβει πρωτοβουλίες για την προστασία
των συναδέλφων που βρίσκονται εκτεθειμένοι στις συνεχιζόμενες επι-
θέσεις.

Στην πλάτη του Έλληνα Αστυνομικού δεν θα επιτρέψουμε να παί-
ζονται παιγνίδια για την πολιτική ανέλιξη ορισμένων...

Την προσεχή Τετάρτη, εφόσον επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο, η
Ομοσπονδία μας θα δηλώσει παρούσα, δίπλα στους αστυνομικούς
που καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους, τονίζοντας για άλλη
μια φορά ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται δια της
αστυνομίας. Την ευθύνη την έχουν αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα,
αλλά και η σημερινή Κυβέρνηση που νομοθέτησε τους πλειστηρια-
σμούς και όχι ο Έλληνας αστυνομικός που κράτησε όρθια τη χώρα
μας για να δέχεται τώρα, ως σάκος του μποξ, τη δικαιολογημένη αγα-
νάκτηση όσων έχουν βρεθεί στη «μαύρη λίστα» των ξένων funds και
των εγχώριων υπηρετών τους.

Δεν θα επιτρέψουμε 
να παίζονται παιγνίδια 

για την πολιτική ανέλιξη ορισμένων...

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συνδικαλιστική δίωξη του προεδρείου της ΕΑΥ Πειραιά

03-04-18
Η ΠΟΑΣΥ συναισθανόμενη τη βαριά ευθύνη που
απορρέει από το ρόλο της, ως καθοριστικού παρά-
γοντα συνδιαμόρφωσης των αστυνομικών πραγμά-
των στη χώρα μας, με αφορμή τα δεκάδες σοβαρά
κρούσματα εγκληματικότητας, ανομίας και παραβατι-
κής συμπεριφοράς που απασχολούν καθημερινά την
κοινή γνώμη, οφείλει να ζητήσει την προσοχή όλων
και ιδίως των κυβερνώντων, τονίζοντας για ακόμα μια
φορά ότι, το αγαθό της ασφάλειας πρέπει να αποτελεί
πρώτη τους προτεραιότητα, όχι στα λόγια, αλλά στην
πράξη.

13-04-18
Εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια
όλων των μελών μας στην οικογένεια του Ήρωα Σμη-
ναγού Γιώργου Μπαλταδώρου με την ευχή να είναι ο
τελευταίος που θυσιάζεται στο βωμό του καθήκοντος.

17-04-18
Η Ομοσπονδία με ιδιαίτερη ανησυχία και προβλημα-
τισμό γίνεται αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες και
συναδέλφους ότι πολλά Τμήματα Ασφαλείας και
Αστυνομικά Τμήματα στο Λεκανοπέδιο Αττικής εξα-
κολουθούν να υπολειτουργούν.

17-04-18
Ξεκίνησαν στο Υπουργείο Παιδείας, οι συναντήσεις
εργασίας για την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχο-
λών.

19-04-18
Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ενημέρωσε η ΠΟΑΣΥ για τις καταγ-
γελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου
σχετικά με την Εκκαθάριση δαπανών, αναφορικά με
την προμήθεια καυσίμων κίνησης.

19-04-18
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
ΤΟΣΚΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία για το αίτημα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων σχε-
τικά με την αναγκαιότητας ίδρυσης Αστυνομικής Υπη-
ρεσίας Αερολιμένα Ιωαννίνων.

20-04-18
Νέα παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ προς την Ηγεσία με αφορ-
μή τις καταγγελίες της  Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αθηνών για τις μετακινήσεις του αστυνομικού
προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

24-04-18
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν σε όλους μας οι επει-
σοδιακές εξελίξεις στη Μυτιλήνη, αλλά και οι αυξα-
νόμενες ροές προσφύγων και μεταναστών τόσο στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου όσο και στον Έβρο.

25-04-18
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, εκ-
φράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς τον
Πρόεδρο της Ε.Γ. κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και την
οικογένεια, για τον αδόκητο θάνατο της λατρευτής
τους μητέρας Μαρίας ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ.

30-04-18
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμά την 1η ΜΑΗ, Παγ-
κόσμια Ημέρα Αγώνα των Εργαζομένων διεθνώς και
συντάσσεται με τις καθημερινές μάχες που δίνουν για
την επιβίωση μέσα σε ένα άδικο και ανάλγητο σύστη-
μα εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Παρά την επιστη-
μονική πρόοδο και τις κατακτήσεις του ανθρώπινου
γένους, η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ει-
ρηνική συμβίωση των λαών εξακολουθούν να είναι τα
μεγάλα ζητούμενα και στον 21ο αιώνα.



Το συνδικαλιστικό μας κίνημα
τιμά την Παγκόσμια Ημέρα
Αγώνα των Εργαζομένων διε-

θνώς και συντάσσεται με τις καθη-
μερινές μάχες που δίνουν για την
επιβίωση μέσα σε ένα άδικο και
ανάλγητο σύστημα εκμετάλλευσης
του ανθρώπου.

Παρά την επιστημονική πρόοδο και
τις κατακτήσεις του ανθρώπινου γέ-
νους, η δημοκρατία, η κοινωνική δι-
καιοσύνη, η ειρηνική συμβίωση των
λαών εξακολουθούν να είναι τα με-
γάλα ζητούμενα και στον 21ο αιώνα.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
έχει ευτελιστεί παντελώς η αξία της
ανθρώπινης ζωής καθώς όλα περι-
στρέφονται γύρω από το «δούνε λα-
βείν» και οι πανανθρώπινες αρετές
και αξίες μοιάζουν έννοιες ξεπερα-
σμένες.

Η χώρα μας, η κοιτίδα του πολιτι-
σμού και της δημοκρατίας, δυστυ-
χώς, δεν γλύτωσε από τα «όρνεα»
της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμά-
των. Η αλόγιστη διακυβέρνηση του
παρελθόντος την οδήγησε στην πολ-
λαπλή χρεοκοπία, αρχών, ιδεών και
αξιών, με τελική πράξη θανάτου την
οικονομική της ασφυξία και τον αργό
θάνατο.

Εδώ και οκτώ χρόνια, ζώντας υπό
το καθεστώς της αυστηρής επιτροπεί-
ας των ξένων δανειστών, όλοι αγω-
νιούμε για το αύριο και όλοι αναλο-
γιζόμαστε τις ευθύνες που μας βαρύ-
νουν έναντι των σημερινών αλλά και

των αυριανών νέων γενιών της πα-
τρίδας μας. Ως αναπόσπαστο κομμάτι
του λαού μας, εμείς οι ένστολοι ερ-
γαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία,
οφείλουμε να τιμήσουμε την εργατική
πρωτομαγιά, εκφράζοντας την αλλη-
λεγγύη μας σε κάθε εργαζόμενο που
διεκδικεί τα δικαιώματά του, σε κάθε
άνεργο που έχασε τη δουλειά του, σε
κάθε νέο παιδί που ονειρεύεται ένα
καλύτερο μέλλον.

Επίσης, ως εργαζόμενοι στον ευαί-
σθητο τομέα της ασφάλειας του τό-
που, έχουμε ιερό χρέος να διασφαλί-
ζουμε το αγαθό αυτό ως προϋπόθεση
κοινωνικής ευημερίας και οικονομι-
κής ανάπτυξης, απαιτώντας από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις διαχρονικά να
στηρίζουν το λειτούργημά μας αντί να
το λοιδορούν και να το απαξιώνουν.

Οι Έλληνες Αστυνομικοί, έχουμε
πληρώσει βαρύ το τίμημα της ανε-
πάρκειας και των ελλειμμάτων των
κυβερνώντων. Ως εκ τούτου, ο αγώ-
νας και η συμπόρευση με το αγωνι-
στικό κίνημα των συμπολιτών μας εί-
ναι μονόδρομος.

-Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη
ζωή σε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από
τα Μνημόνια με το Λαό της να καθο-
ρίζει το μέλλον του.

-Αγωνιζόμαστε για μια Ελληνική
Αστυνομία σύγχρονη και δημοκρατι-
κή όπως αρμόζει σε ένα κράτος δι-
καίου που θα σέβεται όλους τους πο-
λίτες ανεξάρτητα από τα πιστεύω, την
κοινωνική θέση και το ρόλο τους.

Στην 7μελή Σύνθεση, λόγω σπουδαιότητας, του
ΣΤ' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας,
συζητήθηκε στις 7 Μαΐου 2018, η κοινή Αί-

τηση ακύρωσης, που υποβλήθηκε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και την Π.Ο.ΑΞΙ.Α, κατά της πράξης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, για την εφαρμογή του
Ν.4472/2017, δηλαδή του νέου μισθολογίου των
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατά την ακρο-
αματική διαδικασία, υπό την προεδρία της Αντιπρο-
έδρου του ΣτΕ Μ. Καραμανώφ, και ύστερα από την
εκτενή εισήγηση της Εισηγήτριας Συμβούλου Ε. Πα-
παδημητρίου, οι νομικοί σύμβουλοι που εκπροσώ-
πησαν τις Ομοσπονδίες κ.κ. Χαρ. Μπουκουβάλας
και Ρ. Μπαρμπούρης, ανέπτυξαν προφορικά, με συ-
νοπτική ακρίβεια, τις ήδη διατυπωθείσες θέσεις των
Ομοσπονδιών. Χορηγήθηκε προθεσμία έως τις 17-
5-2018 για την κατάθεση υπομνήματος, ώστε το
Δικαστήριο να αποφανθεί στη συνέχεια. 

«Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά προσφυγή
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στην Δικαιοσύνη
για την ακύρωση, ουσιαστικά, και αυτού του μισθο-
λογίου, ως αντίθετο με τις Συνταγματικές Αρχές της
ιδιαίτερης μισθολογικής αντιμετώπισης των στελε-
χών των Σωμάτων Ασφαλείας και της αξιοπρεπούς
διαβίωσης των ανδρών και γυναικών που υπηρε-
τούν σε αυτά. Με δεδομένη την επικινδυνότητα του

επαγγέλματος, που για πρώτη φορά ομολογείται
ρητά σε επίσημο κείμενο, και μάλιστα σε απόφαση
της Ολομέλειας του Ανωτάτου Διοικητικού Ακυρω-
τικού Δικαστηρίου, δίνουμε εκ νέου τη δικαστική
αυτή μάχη για να πετύχουμε -έστω και δικαστικά-
την κατοχύρωση ενός μισθολογίου για τα στελέχη
των Σωμάτων Ασφαλείας που να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες και στην αξιοπρεπή δια-
βίωσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις Συν-
ταγματικές Αρχές που τέθηκαν από το Συμβούλιο
Επικρατείας», τόνισαν, μεταξύ άλλων, ο νομικός
σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Χαρ. Μπουκουβάλας και
ο νομικός σύμβουλος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Ρ. Μπαρμ-
πούρης, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να επισημάνουν
την ιδιαίτερη δυσκολία του εγχειρήματος.

«Για εμάς, το αστυνομικό προσωπικό κάθε βαθ-
μίδας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Εφόσον το και-
νούριο μισθολόγιο εισάγει διατάξεις δυσμενέστερες
από το προηγούμενο (Ν.4307/2014), το οποίο ήδη
έχει κριθεί αντισυνταγματικό, κατά λογική συνέπεια,
και αυτό είναι αντισυνταγματικό και θα πρέπει το
Συμβούλιο Επικρατείας να μας δικαιώσει και πάλι»,
υποστήριξε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρ. Γερακαρά-
κος. Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσια-
μάκας, πρόσθεσε με τη σειρά του ότι ως Ομοσπον-
δίες των Σωμάτων Ασφαλείας, με πλήρη συναίσθηση

του ρόλου μας έναντι όλων των συναδέλφων, δί-
νουμε τη μάχη για να εξαλειφθούν οι αδικίες και οι
ανισότητες του νέου μισθολογίου τόσο στα ελληνικά
όσο και στα ευρωπαϊκά, αν χρειαστεί, δικαστήρια.

Επιμέρους εσωτερικές αντισυνταγματικότητες, ή
αστοχίες του νομοθέτη, δεν μπορούν στο παρόν
στάδιο να απασχολήσουν τις Ομοσπονδίες, οι οποί-
ες διεξάγουν το δικαστικό τους αγώνα για την συ-
νολική κήρυξη και αυτού του μισθολογίου ως αν-
τισυνταγματικού, δια των εκτελεστικών του πράξε-
ων, με δεδομένη τη συλλήβδην αναμόρφωση του
μισθολογίου και τη δημιουργία δεκάδων κατηγο-
ριών και υποπεριπτώσεων. Η δικαστική στόχευση
αφορά στο όλον και όχι σε επιμέρους ζητήματα, κα-
θώς η ευθύνη των Ομοσπονδιών εκτείνεται στο σύ-
νολο του αστυνομικού προσωπικού που εκπροσω-
πούν. Για κάθε εξέλιξη που αφορά στη θεμελιώδη
αυτή διεκδίκηση, οι Ομοσπονδίες θα ενημερώσουν
υπεύθυνα τα μέλη τους με νεότερη ανακοίνωση.

Ανησυχία προκαλεί η παραίτηση 
του προέδρου του ΣτΕ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κατά τη συνεδρίασή του,
στις 16-5-18, όταν πληροφορήθηκε την παραίτη-
ση του προέδρου του ΣτΕ, αφού συζήτησε το γε-
γονός, αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση, τονί-

ζοντας ότι «η παραίτηση του Προέδρου του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας κ. Νικολάου ΣΑΚΕΛΛΑ-
ΡΙΟΥ, δημιουργεί στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και σε κάθε Έλ-
ληνα αστυνομικό εύλογο προβληματισμό και ανη-
συχία. Οι θεσμοί και τα πρόσωπα που τους υπηρε-
τούν πρέπει να προστατεύονται όταν βάλλονται.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως θεσμικός παράγοντας
για φύλαξη της εσωτερικής ειρήνης και ασφάλειας
των πολιτών, βάλλεται καθημερινά. Και αντέχει.
Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο
πρόσωπο του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρα-
τείας ως εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας,
που τόσο άδικα βάλλεται και προσβάλλεται.

Τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας και η Κυβέρ-
νηση ειδικότερα, οφείλουν να λάβουν σοβαρά
υπόψη τους τις επισημάνσεις του Προέδρου του
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας και, ασκώντας
τα συνταγματικά τους καθήκοντα, να αποδείξουν
ότι όχι μόνο σέβονται τις αποφάσεις των Δικαστη-
ρίων, αλλά και ότι η πολιτική που εφαρμόζουν προ-
σαρμόζεται στις δικαστικές αποφάσεις, που δίδουν
τα συνταγματικά θεμέλια και τις αρχές πάνω στις
οποίες υποχρεούνται να νομοθετούν.

Το τέλος των μνημονίων δεν μπορεί να σημάνει
και το τέλος θεσμών που αντιστάθηκαν με διαχρο-
νικό όφελος των Ελλήνων πολιτών».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ4

Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας

Το πρωτομαγιάτικο
μήνυμα 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στράφηκαν με νέα αίτησή τους κατά της πράξης εφαρμογής του νέου μισθολογίου 

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ και τον Ειδικό Συνεργάτη κ. Αθανάσιο

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, επισκέφθηκε στις 11 Μαΐου 2018 το Αρ-
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπήρξε συνάντηση με
τον κ. Αρχηγό, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της ελεύ-
θερης μετακίνησης των αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς.

Αφορμή για αυτήν την συνάντηση αποτέλεσε η χθεσινή
απόφαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., όπου η διέλευση των επι-
βατών θα γίνεται εφεξής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
ελέγχου, δίχως να δίνεται πλέον η δυνατότητα ελεύθερης διέ-
λευσης από ειδική δίοδο που ίσχυε έως σήμερα για το επιβα-
τικό κοινό, που εμπίπτει στην κατηγορία των ελεύθερων με-
τακινήσεων.

Τα σημερινά εύλογα ερωτήματα των συναδέλφων μας κυ-
ρίως του Λεκανοπεδίου Αττικής, έτυχαν της θετικής αντιμε-
τώπισης τόσο από την Πολιτική Ηγεσία όσο και από την Φυ-
σική Ηγεσία δηλώνοντας κατηγορηματικά, ότι η ελεύθερη και
απρόσκοπτη μετακίνηση των αστυνομικών σε συνεργασία με
τον Ο.Α.Σ.Α. θα γίνεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής αστυ-
νομικής ταυτότητας και την συνδρομή των αρμοδίων υπαλ-
λήλων στους επιβατικούς σταθμούς του μετρό. Ομοίως, η ίδια
μέριμνα και η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τους μετακι-

νούμενους δοκίμους αστυνομικούς με την επίδειξη του ειδικού
δελτίου ταυτότητας που φέρουν. Η διαδικασία αυτή, θα ακο-
λουθείται μέχρι οριστικής εφαρμογής όλων των προβλεπομέ-
νων τεχνικών παραμέτρων και την σχετική έκδοση της Κ.Υ.Α.
των αρμοδίων Υπουργών.

Τέλος, έγινε γνωστό στη συνέχεια, ότι οι αρμόδιοι υπουργοί
αποφάσισαν να χορηγήσουν στους αστυνομικούς που εργά-
ζονται στο Λεκανοπέδιο 25.000 κάρτες απεριορίστων δια-
δρομών, ενώ τα προβλήματα που ανακύπτουν με άλλες κα-
τηγορίες συναδέλφων εξακολουθούν να απασχολούν την
Ομοσπονδία στις συναντήσεις της με την Ηγεσία, όπως τονί-
στηκε και στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο (16/5/18).

Γ ια άλλη μια φορά η Ομοσπονδία
γίνεται αποδέκτης παραπόνων και
διαμαρτυριών συναδέλφων μας

για παραβίαση των κανονισμών και των
προβλεπομένων από π.δ., αναφορικά με
τις μετακινήσεις διμοιριών από Διευ-
θύνσεις Αστυνομίας προς την Αττική για
την απασχόλησή τους σε μέτρα τάξης.

Αυτή τη φορά, με αφορμή τον προ-
γραμματισμένο τελικό του Κυπέλου, στο

ΟΑΚΑ, το Σάββατο 12-5-18, συνάδελ-
φοί μας κλήθηκαν να αναχωρήσουν από
την έδρα τους χωρίς να τους χορηγούν-
ται τα προβλεπόμενα έξοδα μετακίνησης
και παραμονής. Από την πρώτη στιγμή,
μόλις το προεδρείο έγινε γνώστης αυτής
της απαράδεκτης κατάστασης, μετέβη
στο Αρχηγείο και ζήτησε εξηγήσεις από
τους αρμόδιους, οι οποίοι μας διαβεβαί-
ωσαν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και

ότι τα απαιτούμενα κονδύλια θα διατε-
θούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Η Ομοσπονδία κάλεσε τις Ενώσεις να
ελέγξουν αν όντως τηρείται η νομιμό-
τητα και σε αρνητική περίπτωση να κα-
ταγγείλουν συγκεκριμένα το πρόβλημα
ώστε να προβούμε σε νέες παρεμβά-
σεις. Δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε
καταχρηστική ενέργεια εις βάρος των
συναδέλφων μας.

Παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
για τις μετακινήσεις στο ΟΑΚΑ
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Θα χορηγηθούν 25.000 κάρτες
ελεύθερων μετακινήσεων



Στην Κω και στην Λέρο, κοντά
σους συναδέλφους μας βρέθηκαν
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος

Οικονομικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.κ. Γρηγό-
ριος Γερακαράκος και Βασίλειος Παν-
ταζής, ανταποκρινόμενοι στην πρό-
σκληση των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορείου και Νοτίου Δω-
δεκανήσου, στο πλαίσιο των επισκέψε-
ων που πραγματοποιούν στα νησιά μας
προκειμένου να διαπιστώσουν ιδίοις
όμμασι  τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι Αστυνομικοί.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις
25 και 26 Μαΐου 2018 και όπως ανα-

κοίνωσαν οι δυο Ενώσεις, «με δεδομέ-
νο ότι τα συγκεκριμένα νησιά είναι από
αυτά που διαχρονικά δέχονται τερά-
στιες μεταναστευτικές πιέσεις είχαμε
την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνά-
δελφοί μας στα νησιά αυτά και τις συν-
θήκες που καλούντα να εκτελέσουν τα
καθήκοντά τους.  

Τα θέματα που διαπιστώσαμε ποικί-
λουν. Όσα από αυτά άπτονται της αρ-
μοδιότητας  της τοπικής φυσικής ηγε-
σίας θα τεθούν άμεσα από τις Ενώσεις
μας ενώ για όσα απαιτείται η παρέμβαση
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, θα τεθούν απευθείας από το προ-
εδρείο της ΠΟΑΣΥ στους αρμόδιους για
την επίλυσή τους».  

Στη Λέσβο
Εξάλλου, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με αφορμή την

πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουρ-
γού στη Λέσβο και τα επεισόδια που ση-
μειώθηκαν στο λιμάνι, τόνισε ότι «βα-
σική προϋπόθεση οποιασδήποτε οικο-
νομικής άνθησης και κοινωνικής ευη-
μερίας αποτελεί η ορθή λειτουργία των
Υπηρεσιών ασφαλείας στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή, ώστε το αίσθημα ασφαλείας
να είναι αισθητό από όλους. Η παράμε-
τρος αυτή, που σκοπίμως έμενε «κάτω
από το χαλί», όλα τα προηγούμενα χρό-
νια, αρχίζει να απασχολεί το δημόσιο
διάλογο, αλλά και πάλι αποσπασματικά
και χάριν σκοπιμοτήτων».

Κάλεσε δε τον Πρωθυπουργό, να
δώσει πειστικές απαντήσεις στις αγω-
νίες των συναδέλφων που υπηρετούν
στις εσχατιές της ελληνικής επικράτειας,
αλλά και των κοινωνιών που ασφυκτι-
ούν ακόμα, εξαιτίας πολλών αιτίων, σε
συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Ουδείς επιτρέπεται πλέον να παρα-
βλέπει το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυ-
νομία έχει δυσανάλογα επιβαρυνθεί από
τη διαχείριση του μεταναστευτικού -
προσφυγικού σε σχέση με άλλες Υπη-
ρεσίες.

Αν οι προτάσεις και τα σχέδια -περί
ανάπτυξης- της Κυβέρνησης δεν περι-
λαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης των αστυ-

νομικών δομών και όλων των άλλων
κρατικών Υπηρεσιών του ενιαίου συ-
στήματος ασφαλείας της χώρας, τότε οι
επιπτώσεις της κοινωνικής και οικονο-
μικής κρίσης θα συνεχίσουν να αφή-
νουν τα «ματωμένα αποτυπώματά» τους
παντού, υπονομεύοντας τις όποιες προ-
σπάθειες για επιστροφή της Χώρας στην
«κανονικότητα». Ασφάλεια και κοινωνι-
κή ευημερία είναι έννοιες αλληλένδετες,
ας το αντιληφθεί και η Κυβέρνηση».

Εξάλλου, στις 24 Απριλίου 2018, η
ΠΟΑΣΥ με άλλη ανακοίνωσή της, ανα-
φέρθηκε στις επεισοδιακές εξελίξεις στη

Μυτιλήνη, αλλά και στις αυξημένες ροές
προσφύγων και μεταναστών τόσο στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου όσο και στον
Έβρο.

Στη Μυτιλήνη, για άλλη μια φορά γι-
νόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων κατα-
στάσεων με την αστυνομία να λειτουρ-
γεί πυροσβεστικά και να καλείται να αν-
τιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της
υπερσυγκέντρωσης αλλοδαπού πληθυ-
σμού στα στενά γεωγραφικά όρια του
νησιού καθώς η πολιτεία παρά τα παθή-
ματα του παρελθόντος, δεν κατάφερε
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα».

5ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το δικό της μήνυμα προς την πολιτεία έστειλε
η Ομοσπονδία μας στο πλαίσιο των εργα-
σιών της 34ης Γενικής Συνέλευσης της Διε-

θνούς Ένωσης Αστυνομικών, που πραγματοποι-
ήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από τις 9-13
Μαΐου 2018 με βασικό θέμα «Παράνομη οπλοχρη-
σία – θύματα από μπαλωθιές. Έθιμο ή Έγκλημα;» 

Ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟΣ, απευθύνοντας χαιρετισμό στους αντι-
προσώπους της ΙΡΑ, παρουσία του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ-
ΚΗ, του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου ΑΡΝΑ-
ΟΥΤΑΚΗ, του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Αντώ-
νη ΖΕΡΒΟΥ, του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, του Προϊσταμένου του
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και πολλών
άλλων επισήμων προσκεκλημένων, τόνισε ότι το
σύνθημα «υπηρετώ δια της φιλίας» είναι διαχρο-
νικό και μας ενώνει όλους, είτε υπηρετούμε στα
εθνικά όρια μιας αστυνομίας είτε ευρύτερα στα γε-
ωγραφικά όρια μιας περιοχής, μιας χώρας, μιας
ηπείρου ολόκληρης.

Ειδικά για το θέμα του συνεδρίου τόνισε στη συ-
νέχεια ότι η παράνομη οπλοφορία και οι άσκοποι
πυροβολισμοί δεν είναι απλώς ένα αρνητικό κατά-
λοιπο. Είναι ένα επικίνδυνο πλέον φαινόμενο που
δυστυχώς αφήνει πίσω του θύματα τόσο εδώ στην
Κρήτη όσο και σε άλλα μέρη της χώρας. Δυστυχώς
ένα έθιμο, μια παράδοση που ήθελε τους Κρητικούς
να οπλοφορούν διαρκώς και να διεκδικούν με εξε-

γέρσεις και επαναστάσεις την ελευθερία τους, με-
τατράπηκε σε κακώς εννοούμενη παλικαριά. Οι προ-
σπάθειες που έχουν γίνει για να αλλάξει αυτή η νο-
οτροπία δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα διότι μεταξύ άλλων αιτίων δεν έχει ενισχυθεί
και η αστυνομία της Κρήτης, παρά το γεγονός ότι το
νησί προσφέρει πολλά στον κρατικό προϋπολογισμό
με την παραγωγική της ικανότητα και τον τουρισμό.
Συγκριτικά με άλλες περιοχές η αστυνομία στην
Κρήτη εξακολουθεί να είναι δυσανάλογα υποστελε-
χωμένη. Κάλεσε δε τον ΓΓ Δημόσιας Τάξης να λάβει
υπόψη του αυτά τα δεδομένα και να συμβάλει στο
να στελεχώνονται οι νέες Υπηρεσίες που ιδρύονται
με την αναδιάρθρωση, από νέους αστυνομικούς και
όχι από την υπάρχουσα δύναμη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί,
ανταποκρινόμενος στις προσκλήσεις των Ενώσεων
και συνοδευόμενος από το μέλος του Δ.Σ.
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Μανούσο ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ επισκέφθηκε
διαδοχικά τα γραφεία όλων των Ενώσεων.

Ειδικότερα παρέστη στον αγιασμό που έγινε στα
γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χανίων με αφορμή την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ, όπου απαντώντας σε ερωτήσεις
δημοσιογράφων σχετικά με την απόδραση των επι-
κίνδυνων κακοποιών λίγες ώρες νωρίτερα στο λι-
μάνι του Πειραιά κατά τη μεταγωγή τους με προ-
ορισμό την Κρήτη, επισήμανε τις επικίνδυνες συν-
θήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι μεταγωγές.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου όπου τον υποδέχτηκε

ο επανεκλεγείς πρόεδρος της Ένωσης κ. Νικόλαος
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ και παρουσία των μελών του ΔΣ έγινε
ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας και άλλες δράσεις της Ομο-
σπονδίας.

Στο Λασίθι, μετά το συνέδριο της ΙΡΑ, ακολού-
θησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Λισιθίου κ. Γεώργιο
ΚΑΡΤΣΑΚΗ όπου έγινε επίσης ενημέρωση των συ-
ναδέλφων, ενώ υπήρξε και συνάντηση στα γραφεία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με τον ΓΓ
Δημόσιας Τάξης κ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, τον Προ-
ϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑ-
ΚΗ, τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ανδρέα
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και τους αξιωματικούς της Δ.Α. Λα-
σιθίου, στους οποίους τέθηκε το πρόβλημα της
υποστελέχωσης των υπηρεσιών και των συνθηκών

εργασίας των συναδέλφων μας.
Τέλος, ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. επισκέφθηκε

τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ηρακλείου, όπου τον καλωσόρισε ο πρόεδρος της
Ένωσης κ. Γιώργος ΠΙΚΡΑΚΗΣ ενώ ακολούθησε
εκτενής ενημέρωση του Διοικητικού Συμβούλιο και
των μελών που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

Αναδείχθηκαν τα προβλήματα της Κρήτης
Μιλώντας στο συνέδριο της ΙΡΑ στον Άγιο Νικόλαο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέδειξε την υποστελέχωση της Ελληνικής Αστυνομίας
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Ωρολογιακή «βόμβα» το μεταναστευτικό
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό καλώντας τον να ενισχύσει τις αστυνομικές δομές

Θερμά συλλυπητήρια στον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, εκφράζει τα θερμά και
ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τον Πρόεδρο της Ε.Γ. κ. Γρηγόριο
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και την οικογένειά του, για τον αδόκητο θάνατο της

λατρευτής τους μητέρας Μαρίας ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ.
Ευχόμεθα ολόψυχα ο Πανάγαθος Θεός να την κατατάξει εκεί όπου οι

Δίκαιοι Αναπαύονται!
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Οχιά Γερο-

λιμένα Λακωνίας, στις 26/04/2018.
Αντί στεφάνου, η οικογένεια ζήτησε, το όποιο χρηματικό ποσό να κα-

τατεθεί στην «Φλόγα – Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθέ-
νεια» με αριθμό κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού 192/480000-10
IBAN: GR 2501101920000019248000010 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες, 210.7485.000.
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Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από
την Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Κέρκυρας για τις

ατυχείς και άστοχες παροτρύνσεις του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεό-
δωρου ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ «να τεθεί το αστυ-
νομικό προσωπικό και ο Αστυνομικός
Διευθυντής σε διαθεσιμότητα», γιατί κατά
τον ίδιο, προκλήθηκαν από αγνώστους,
φθορές σε χώρους υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων (ΧΥΤΥ Λευκίμμης). Αυτό
τονίζει με ανακοίνωσή της η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
για τη στάση του κ. Περιφερειάρχη και
την ευκολία με την οποία αποφάνθηκε
για τις ευθύνες της αστυνομίας, καταδει-
κνύοντας αν όχι την έλλειψη ψυχραιμίας,
τουλάχιστον, την προσπάθεια μετάθεσης
ευθυνών, στο σύνηθες πεδίο της αναζή-

τησης εξιλαστήριων θυμάτων αλλού, με
στόχο την απόκρυψη των όποιων δικών
του ευθυνών.

Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα κρί-
νουμε τη διοίκηση και τις ευθύνες της
Περιφέρειας, μας προκαλούν, ωστόσο,
εύλογες απορίες και ερωτηματικά τόσο
το πλήθος των καταγγελιών για την
αδυναμία της Περιφέρειας να αντιμετω-
πίσει το μείζον ζήτημα της διαχείρισης
απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η Κέρ-
κυρα να πνίγεται στα σκουπίδια όσο και
το να αναζητείται επίλυση του προβλή-
ματος εκτός Κέρκυρας.

Αναμένουμε από τον κ. Περιφερειάρ-
χη να ασχοληθεί σε πρώτη προτεραι-
ότητα με τα του οίκου του, και σε ό,τι
αφορά τα της Αστυνομίας και των συ-

ναδέλφων μας, να αποδείξει εμπράκτως
ότι έχει συμβάλει στην ενίσχυση των
αστυνομικών δομών στην Περιφέρειά
του καθώς και ότι έχει ψηλά στις προ-
τεραιότητές του την επίλυση των παθο-
γενειών της αστυνομίας και των προ-
βλημάτων του αστυνομικού προσωπι-
κού, ώστε να είναι πειστικός και αντι-
κειμενικός όταν ενδεχομένως πρέπει να
ζητά εξηγήσεις και τυχόν απόδοση ευ-
θυνών για παραλείψεις τρίτων», κατα-
λήγει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Εξάλλου, ο γραμματέας ΔΣ της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, με
δηλώσεις του στα ΜΜΕ, επισήμανε ότι
«είναι τουλάχιστον ατυχείς οι δηλώσεις
του αναφορικά με τις υποδείξεις στον
Αρχηγό του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. «περί

διαθεσιμότητας» των συναδέλφων μας,
που Υπηρετούν στο ΑΤ Λευκίμμης, σπεύ-
δοντας να εξάγει πόρισμα και συμπέρα-
σμα πριν καν διερευνηθεί και περατωθεί
η υπόθεση  αναφορικά με τις ζημίες που
προκλήθηκαν στις κτιριακές εγκαταστά-
σεις και τον εξοπλισμό του ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ
Λευκίμμης από πυρκαγιά που εκδηλώ-
θηκε στα δυο κτίρια της εγκατάστασης.

Ζητήματα αμιγώς πολιτικά που χρή-
ζουν πολιτικής λύσης δεν πρέπει να
«βαφτίζονται» αστυνομικά, αλλά και ού-
τε πρόκειται να επιτρέψουμε, το εξιλα-
στήριο θύμα να είναι για ακόμα μια φο-
ρά ο απλός αστυνομικός.

Θα περιμέναμε από τον κ. Περιφερει-
άρχη, να ενδιαφερθεί για τις αντίξοες
συνθήκες  που εκτελούν οι συνάδελφοί

μας τα καθήκοντα τους, παλεύοντας την
υποστελέχωση των Υπηρεσιών τους και
την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού
με  μοναδικό εφόδιο που τους έχει απο-
μείνει το φιλότιμό τους»

Και με αφορμή ένα ακόμα επικίνδυνο
συμβάν, έδωσε ο ίδιος πολλά συγχαρη-
τήρια στον συνάδελφο της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κέρκυρας, ο οποίος  με
υποδειγματική ψυχραιμία κατόρθωσε
στο φλεγόμενο εν κινήσει υπηρεσιακό
του όχημα, με αίσθημα αυτοθυσίας, να
ασφαλίσει τα υπηρεσιακά υλικά, που
μετέφερε και προοριζόταν για τα εγκλη-
ματολογικά  εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.
«Απέδειξε ότι ανταποκρίθηκε στα καθή-
κοντά του με συνέπεια, υψηλό αίσθημα
ευθύνης και επαγγελματισμό».

Διαμαρτυρία για τις δηλώσεις του  Περιφερειάρχη

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ως αναπόσπα-
στο κομμάτι του ευρύτερου συνδικαλιστικού
κινήματος της χώρας, χαιρετίζει τους αγώνες

των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα που συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ (30-5-18) και δη-
λώνει και τη δική του συμμετοχή ενάντια στις πολι-
τικές της λιτότητας και της φτωχοποίησης του λαού,
έτσι όπως αυτές υπαγορεύονται από τα ληστρικά
Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους.

Την ώρα που η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψη-
φίσει στη Βουλή, ένα ακόμα «πακέτο» μέτρων, δια-
μαρτυρόμαστε για τις δυσοίωνες προοπτικές που
έχουν δρομολογηθεί μέσω της διαρκούς λιτότητας,
της απουσίας επενδυτικών δραστηριοτήτων, της
ανεργίας, της υπερφορολόγησης και της εξαθλίω-
σης των λαϊκών στρωμάτων.

Στο όνομα της επίτευξης πρωτογενών πλεονα-
σμάτων, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για «έξοδο»
από τα Μνημόνια, το πολιτικό σύστημα απέρριψε
το δίκαιο αίτημά μας για εξαίρεση της Ελληνικής

Αστυνομίας από τις άγριες περικοπές των λειτουρ-
γικών και μισθολογικών της δαπανών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση -μιας και «πα-
νηγυρίζει» από τώρα για την «έξοδο» από τα Μνη-
μόνια- να αντιληφθεί επιτέλους ότι η Ελληνική
Αστυνομία και ο Έλληνας αστυνομικός, έχουν βά-
ναυσα πληγωθεί από τις πολυετείς περικοπές δα-
πανών και ότι για την ανάπτυξη που ευαγγελίζεται,
αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλεια σε
όλες της τις εκφάνσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως βασικός οργανισμός
για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους, δεν
μπορεί να είναι «ο τελευταίος τροχός της αμάξης»
και οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι μονίμως παραγκω-
νισμένοι και υποβαθμισμένοι δημόσιοι λειτουργοί.

Καλούμε την Κυβέρνηση, να κάνει πράξη τις
προεκλογικές της υποσχέσεις και εγκαταλείποντας
ιδεοληψίες και προσχηματικές δικαιολογίες, να
αποδεχτεί το σύνολο των δίκαιων αιτημάτων μας
(αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας,
δίκαιο μισθολόγιο, αναβάθμιση της εκπαίδευσης,

νέες προσλήψεις αστυνομικών, εκδημοκρατισμός
κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών, συμμε-
τοχή στα συμβούλια κρίσεων και προαγωγών, κα-

τοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας κ.λπ.),
αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι νοιάζεται για το
λειτούργημά μας.

Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, σας
γνωρίζουμε ότι, από τις 24 Μαΐου 2018,
μετά από πολλαπλά αιτήματα της Ομο-

σπονδίας μας, οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας ανέπτυξαν εφαρ-
μογή μέσω POL που αναλύουν τις αναδρομι-
κές κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης και λοι-
πών Ταμείων. Η ανωτέρω εφαρμογή, όπως
επανειλημμένως ζητήθηκε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
εμφανίζει το λεκτικό κράτησης (φορέας
ασφάλισης – Ταμείο), το σύνολο των οφειλό-
μενων αποδοχών από την αναδρομική εφαρ-
μογή (1-1-2017) των νέων ασφαλιστικών
διατάξεων, αλλά και του μισθολογίου, το ποσό
της δόσης του μήνα που προβάλλεται, καθώς
και το υπολειπόμενο ποσό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της
ετήσιας εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συ-
νέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων νομού Πιερίας, που έλαβαν χώρα
στην αίθουσα πολλαπλών της Δ.Α. Πιερίας την
17/04/2018.

Στη Γενική Συνέλευση, όπως ανακοίνωσε το
σωματείο, συμμετείχε πλήθος συναδέλφων και με
την παρουσία τους μας τίμησαν, ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλή-
λων κος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο Γενικός Δι-

ευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κος ΖΗΣΙ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ο Αστυνομικός Διευθυντής
της Δ/νσης Αστυνομίας Πιερίας κος ΤΖΗΜΑΣ Γε-
ώργιος, ο Αστυνομικός Υποδ/ντης της Δ/νσης
Αστυνομίας Πιερίας κος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ Γεώργιος,
ο πρόεδρος του Ι.Ρ.Α. Πιερίας και Δ/της του Τ.Τ.Α.
Πιερίας Αστυνομικός Υποδ/ντης κος ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ Κωνσταντίνος, ο ταμίας της Π.Ο.Α.Σ.Υ. κος
ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος, ο Αναπληρωτής Γραμμα-
τέας Προστασίας του Πολίτη των ΑΝ.ΕΛ. και μέλος

του Εθνικού Συμβουλίου κος ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δη-
μήτριος, εκπρόσωποι των βουλευτών Πιερίας κου
ΤΖΑΜΑΚΛΗ Χαρίλαου, κας ΣΚΟΥΦΑ Ελισάβετ,
κου ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, ο εκπρόσωπος
της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας ΜΑΥΡΙΔΟΥ Σο-
φίας, καθώς και ο πρόεδρος των Αποστράτων Σω-
μάτων Ασφαλείας Ν. Πιερίας κος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ανα-
πτύχθηκαν διάφορα τρέχοντα ζητήματα που αφο-
ρούν τους Αστυνομικούς της Πιερίας και από τον

πρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Υ. κο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο
αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν το σύνολο
των Αστυνομικών της χώρας, όπως το Ασφαλιστι-
κό, το Μισθολόγιο, το Βαθμολόγιο και ο Κώδικας
Μεταθέσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη  διεξαγωγή
των εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, ενώ το
προεδρείο ευχαρίστησε τον πρόεδρο της
Π.Ο.Α.Σ.Υ., τους συναδέλφους, τις συναδέλφισες
και όλους τους προσκεκλημένους που το τίμησαν
με την παρουσία τους.

Ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Γενική Συνέλευση της Πιερίας

Από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διεθνείς πτή-
σεις στα αεροδρόμια Μύκονου και Σαντορί-
νης, περί τα τέλη Μαρτίου, είναι σχεδόν κα-

θημερινό φαινόμενο οι συλλήψεις αλλοδαπών οι
οποίοι, κάνοντας χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγ-
γράφων, προσπαθούν να ταξιδέψουν σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτό καταγγέλλει η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων παραθέτοντας
συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ότι «μέχρι και σήμερα,
έχουν συλληφθεί περίπου είκοσι  (20) αλλοδαποί
στη Μύκονο και εκατόν δέκα (110) αλλοδαποί στη
Σαντορίνη. Μόλις χθες, συνελήφθησαν στο αερο-
δρόμιο της Σαντορίνης δεκατέσσερις (14) αλλοδα-
ποί (μεταξύ των οποίων και ανήλικοι). Τα κρατητήρια
των Α.Τ. Θήρας και Μυκόνου δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις για την φιλοξενία τέτοιου αριθμού κρα-

τούμενων και οι συνθήκες φύλαξης αυτών των αν-
θρώπων δεν είναι, εκ της καταστάσεως, η δέουσα.
Οι συνάδελφοί μας, καταβάλλουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες, προσπαθώντας από την μια πλευρά να
κάνουν την δουλειά τους ώστε να μην εκτεθούν και
βρεθούν κατηγορούμενοι και από την άλλη, στα
πλαίσια της ανθρωπιάς, που μας διακρίνει ως λαό,
να εξασφαλίσουν ανθρώπινες συνθήκες διαμονής
στους ανθρώπους αυτούς.

Σχεδόν το σύνολο της αστυνομικής δύναμης των
Αστυνομικών Τμημάτων Μύκονου και Σαντορίνης
ασχολείται μόνο με αυτό το φαινόμενο ενώ παράλλη-
λα απαιτείται και η ενασχόλησή του με πλήθος άλλων
καθηκόντων  (τροχαία ατυχήματα, ναρκωτικά, παρά-
νομες οικοδομές, κλοπές, έλεγχο κρουαζιερόπλοιων
κ.λπ.)». Το σωματείο ζητά από την ηγεσία την άμεση

ενίσχυση, με μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, των
Αστυνομικών Τμημάτων Μυκόνου και Σαντορίνης,
πριν η κατάσταση γίνει αναστρέψιμη με απρόβλεπτες
συνέπειες τόσο για τους συναδέλφους μας όσο και
για την διεθνή εικόνα της Χώρας μας. Η Ομοσπονδία
μας από την πλευρά της, ενισχυτικά του αιτήματος της
Ένωσης, τονίζει από την πλευρά της με έγγραφό της
προς την Ηγεσία, ότι «τα στοιχεία όπως παρουσιάζον-
ται από την Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, είναι αδιά-
σειστα και για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε
όπως, στο μέτρο του εφικτού γίνει αποδεκτό το εύ-
λογο του αιτήματος με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία
των αστυνομικών αυτών υπηρεσιών, σε συνάρτηση
πάντοτε με την μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα που
παρουσιάζεται την επίμαχη αυτή περίοδο, στο ευρύ-
τερο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων».

Στην κόψη του ξυραφιού οι συνάδελφοι
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Η «Νέα Αστυνομία» έχει τη χαρά να
φιλοξενεί στο τρέχον τεύχος μια ενδια-
φέρουσα συζήτηση με τον Ταμία της
Ομοσπονδίας μας και Πρόεδρο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύ-
βοιας. Είναι ο παλαιότερος, εν ενεργεία,
πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Ένωσης και
σε αυτή τη χρονική συγκυρία, ο λόγος
του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

-Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα είχατε
την τιμή να εκλεγείτε και πάλι πανη-
γυρικά, -για 8η φορά- Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευ-
βοίας και ο λόγος σας αποκτά μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον αφού έχει και την
καθολική αποδοχή των συναδέλφων
σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Πιο
είναι το «μαγικό κλειδί»;

Όταν έθεσα για πρώτη φορά υποψη-
φιότητα το έτος 1998, στόχος μου ήταν
να βρίσκομαι πάντα στο πλευρό όλων
των συναδέλφων μου, ανεξαρτήτως εάν
με ψήφισαν ή όχι, να είμαι ειλικρινής
μαζί τους με οποιοδήποτε κόστος και να
καταφέρω σε ένα δύσκολο Νομό, όλοι
τους να υπηρετούν στον τόπο συμφε-
ρόντων τους. Θεωρώ ότι αυτούς τους
τρεις βασικούς κανόνες τους τήρησα
από τότε μέχρι και σήμερα απαρέγκλιτα
και αυτό θεωρώ είχε ως αποτέλεσμα
στις πρόσφατες εκλογές της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας (που
διεξήχθησαν στις 19 και 20 Απρίλιου
2018) να λάβω αριθμό ψήφων ίσο με
το τεράστιο ποσοστό του 96% επί των
ψηφισάντων μελών. 

-Θα θέλαμε να αναφερθείτε με την
εμπειρία που σας διακρίνει, εκτός από
τα σημερινά, και στα παλιότερα. Πείτε
μας για να μαθαίνουν κι οι νεότεροι,
για τη δική σας συνδικαλιστική δια-
δρομή. Πότε ασχοληθήκατε το πρώτον
με το συνδικαλισμό, ποιες ήταν οι κα-
λές και οι κακές σας εμπειρίες;

Ξεκίνησα από το έτος 1998 και συ-
νεχίζω μέχρι και σήμερα να είμαι Πρό-
εδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ευβοίας. Από το έτος 2000 κι
εντεύθεν, επίσης εκλέγομαι ανελλιπώς
αντιπρόσωπος της Ένωσης στην Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπάλληλων έχοντας συμμετάσχει συνο-
λικά σε 19 συνέδρια. Επιπρόσθετα, από
το έτος 2003 και μεταγενέστερα, είμαι
ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ένωσης
στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, αρχικά με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(2003-2006) και μετέπειτα εκλεγμένος
από τα μέλη της Ένωσης (2006-2018).
Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, ανανεώ-
θηκε η θητεία μου και στα τρία Όργανα
(Διοικητικό Συμβούλιο, Αντιπρόσωπος
στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., Συμβούλιο Μεταθέσεων
της Δ.Α. Ευβοίας), οπότε συνεχίζω μέχρι
το 2021. Έχω διατελέσει για δυο τριε-
τίες μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. και από το έτος 2015 μέχρι
και σήμερα είμαι μέλος και Ταμίας της
Εκτελεστικής Γραμματείας με την θητεία
μου να λήγει το 2020. 

Από την πορεία μου στο συνδικαλι-
στικό κίνημα των Αστυνομικών η πιο
δύσκολη στιγμή, ήταν όταν κλήθηκα του
Ιανουάριο του 2012 να αντικαταστήσω
στο Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. τον αείμνηστο
Κυριακούλη Γρηγοράκο, έναν ακούρα-
στο μαχητή του Συνδικάτου, ο οποίος
«έφυγε» τόσο νωρίς, συνεπεία τροχαίου
ατυχήματος, στις 24 Νοεμβρίου 2011,
μεταβαίνοντας για να εκπροσωπήσει την
Ομοσπονδία στο Περιφερειακό Γενικό
Συμβούλιο Σωμάτων Ασφαλείας Δυτικής
Ελλάδας και αυτό που θα ήθελα να ξε-
χάσω είναι σίγουρα η διαγραφή της με-
γαλύτερης Πρωτοβάθμιας Ένωσης της
Χώρας (πρώην Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αττικής) και τα γεγονότα
που ακολούθησαν. Όλα τα υπόλοιπα
που έχω ζήσει, επειδή από τη φύση μου
είμαι αισιόδοξος ως άνθρωπος, θεωρώ
ότι αποτελούν καλές εμπειρίες.  

-Τι θα συμβουλεύατε σήμερα τους
νέους συναδέλφους, αυτούς που
ασχολούνται με το συνδικαλισμό αλλά
και αυτούς που παραμένουν απαθείς;
Είναι και μια περίοδος όπου πολλές
Ενώσεις έχουν αρχαιρεσίες, και επει-
δή έχετε επαφή με τη βάση, θέλουμε
να μας μιλήσετε και για τα ποσοστά
συμμετοχής στις αρχαιρεσίες.

Τους νέους συναδέλφους μου κα-
ταρχάς θα τους συμβούλευα να γίνουν-
όσοι δεν το έχουν πράξει ήδη- μέλη των
Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων του τόπου που υπηρετούν
και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές,
αφιερώνοντας λίγο χρόνο για το δικό
τους αύριο. Σίγουρα η απάθεια και η
αδιαφορία είναι το «βούτυρο στο ψωμί»
της κάθε Ηγεσίας (Πολιτικής και Φυσι-
κής). Αυτούς που ασχολούνται ενεργά
με το συνδικαλισμό, από οποιοδήποτε
αξίωμα και θέση κι αν κατέχουν, θα
τους συμβούλευα να είναι δίκαιοι, να
μην διαχωρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο
τους συναδέλφους, να μάχονται με όλες
τους τις δυνάμεις για τα δικαιώματά
τους και να τους υπηρετούν ακόμη και
σε βάρος πολλές φορές της δικής τους
προσωπικής ζωής. Το γεγονός ότι τα
ποσοστά συμμετοχής στις αρχαιρεσίες
των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων φέτος
κυμαίνονται πάνω από το 90%, αδιαμ-
φισβήτητα αποτελεί δείγμα – ένδειξη,
ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλ-
λοτε, γνωρίζουν ότι ουδείς άλλος, πλην
των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας, δεν
ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την επίλυ-
ση των προβλημάτων τους.   

-Να μιλήσουμε όμως αν θέλετε και
για την Ομοσπονδία, η λειτουργία της
οποίας κλείνει σιγά σιγά τα 30 χρό-
νια. Πώς αποτιμάτε τη συμμετοχή σας

στο ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα
πριν, όταν δεν ήσαστε μέλος του Δ.Σ.
και πώς τώρα με την νέα διοίκηση της
Ομοσπονδίας.

Πράγματι η Ομοσπονδία μας που
ιδρύθηκε το 1989, του χρόνου θα κλεί-
σει 30 χρόνια λειτουργίας. Πιστεύω ότι
πριν εκλεγώ στη Διοίκηση της Ομο-
σπονδίας η συνδικαλιστική μου πορεία
ήταν πάντα ενωτική, μαχητική, διεκδι-
κητική και με απόλυτο σεβασμό στην
εκάστοτε Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Η συ-
νεπής αυτή πορεία μου και η μεγάλη
αποδοχή και στήριξη των συναδέλφων
μου της Εύβοιας, ήταν το «κλειδί» για
την εκλογή μου στο Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας και όλοι μαζί υπό την καθοδήγηση
του Προέδρου μας Γρηγόρη Γερακα-
ράκου, ενός ανθρώπου με νέες ιδέες
και όραμα, θα δουλέψουμε για το αύριο
που όλοι οι συνάδελφοι ονειρεύονται.
Αυτός άλλωστε ήταν και είναι ο σκοπός
της συμμετοχής μου στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.  

-Από αναλήψεως της ενεστώσας
διοίκησης της Ομοσπονδίας έχουν εγ-
γραφεί έως σήμερα περίπου 2.300
νέα μέλη. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται
αυτό το θετικό γεγονός;

Πράγματι από το έτος 2015 μέχρι
σήμερα, οι συνάδελφοι πυκνώνουν τις
τάξεις των πρωτοβάθμιων Ενώσεων,
γεγονός που πέρα από θετικό, ενισχύει
την άποψή μου ότι η ενεστώσα Διοίκηση
της Ομοσπονδία βρίσκεται καθημερινά
δίπλα τους , αφουγκράζεται τα προβλή-
ματά τους και με καινοτόμες δράσεις
συμβάλλει καθοριστικά στην καλυτέ-
ρευση των συνθηκών εργασίας τους. 

-Από την μακρόχρονη ενασχόλησή
σας με τα κοινά, τι θεωρείτε ως ύψιστη
συνδικαλιστική αξία; Και το ρωτάμε αυ-
τό διότι με την ίδρυση και λειτουργία
των παρατάξεων, παρατηρούμε αρνη-
τικά φαινόμενα, με τα οποία ασχολή-
θηκε πρόσφατα και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο. Είναι δομικά αυτά τα προβλή-
ματα, είναι πρόσκαιρα; Τι πιστεύετε;

Πιστεύω ότι τα προβλήματα που
έχουν ανακύψει μετά την καθιέρωση
του συστήματος της απλής αναλογικής
για την εκλογή όλων των Οργάνων της
Ομοσπονδίας και η ίδρυση και η λει-
τουργία παρατάξεων, με Νόμο που
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το έτος
2012 (δηλαδή σε τρεις εκλογικές ανα-
μετρήσεις), θα είναι πρόσκαιρα, αρκεί
όλοι να κατανοήσουν ότι οι παρατάξεις
υπάρχουν μόνο την ημέρα των Αρχαι-
ρεσιών και από την επόμενη μέρα πα-
ράταξη είναι “μόνον ο συνάδελφος και
τα προβλήματά του”. 

-Η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας
έχει αποδείξει ότι είναι καλά γειωμένη
στη βάση του Σώματος. Έχει συναί-
σθηση των προβλημάτων, αλλά και
του ρόλου της. Αρκεί όμως αυτό; Ο
αστυνομικός θέλει λύσεις.

Η κάθε Διοίκηση της Ομοσπονδίας,
όπως και η σημερινή, θεωρώ ότι κρίνεται
από τη βάση για την ικανότητά της στην
επίλυση των προβλημάτων. Η παρούσα
Διοίκηση που εκλέχτηκε τον Σεπτέμβριο
του 2017 με μεγάλο ποσοστό και για
πρώτη φορά με αυτοδύναμη μια παρά-
ταξη, την προηγούμενη θητεία της έλυσε
χρόνια προβλήματα που άλλες Διοική-
σεις όχι απλά δεν ακουμπούσαν, αλλά
παρασκηνιακά συντηρούσαν, με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τον κατά γενική
ομολογία δίκαιο και αξιοκρατικό Κώδικα
Μεταθέσεων. Συνεπώς, και πλήρη συ-
ναίσθηση των προβλημάτων έχουμε και
τον θεσμικό μας ρόλο γνωρίζουμε και
λύσεις στον αστυνομικό δίνουμε.  

-Πώς σχολιάζετε τις αντιδράσεις που
υπάρχουν πολλές φορές σε πολιτικό,
αλλά και σε συνδικαλιστικό επίπεδο
για διάφορες πρωτοβουλίες σας, π.χ.
«Εξάρχεια», «μισθολογικά» και άλλα.

Οι αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο
για πρωτοβουλίες μας, όπως η οργάνω-
ση ημερίδας στα Εξάρχεια, που τελικώς
απαγορεύτηκε και η παρουσία μας στα
γραφεία του Κυβερνώντος κόμματος
πριν την ψήφιση του μισθολογίου, ειλι-
κρινά με κάνουν υπερήφανο ως συνδι-
καλιστή και μέλος της Διοίκησης της
Ομοσπονδίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι οι δράσεις μας ενοχλούν το πολιτικό
σύστημα, αλλά για μας αυτό δεν απο-
τελεί πρόβλημα. Σκοπός μας δεν είναι
να είμαστε αρεστοί στην εκάστοτε Πο-
λιτική Ηγεσία, αλλά να τους αναγκάζου-
με να αφουγκράζονται τις θέσεις μας
και να υπαναχωρούν από τις νομοθετι-
κές τους πρωτοβουλίες, όπως έγινε π.χ.
και στην περίπτωση των συντάξεων χη-
ρείας. Τις αντιδράσεις σε συνδικαλιστι-
κό επίπεδο έκριναν οι συνάδελφοι αμέ-
σως μετά, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου
2017 και το μήνυμα που έστειλαν ήταν

δυστυχώς γι’ αυτούς ηχηρό και ευθέως
καταδικαστικό.   

-Και μια τελευταία ερώτηση ειδικό-
τερα για τα οικονομικά της Ομοσπον-
δίας αν και δεν αμφισβητείται η χρη-
στή διαχείριση. Έχει συγκεντρωθεί
ένα ικανό αποθεματικό. Πώς σκο-
πεύετε να το αξιοποιήσετε; 

Καταρχάς, από την ανάληψη της Διοί-
κησης και την εκλογή μου στο αξίωμα
του Ταμία της Εκτελεστικής Γραμματείας
την 1/7/2015 μέχρι και σήμερα, θέλω
να γνωρίζετε ότι τα αποθεματικά της
Ομοσπονδίας έχουν αυξηθεί σε ποσοστό
25%. Το γεγονός αυτό, όπως επανειλημ-
μένα έχω τονίσει στις ομιλίες μου στα
Πανελλαδικά Συνέδρια, είναι συνάρτηση
της βούλησης του Προέδρου και της
Εκτελεστικής Γραμματείας για σεβασμό
και του τελευταίου ευρώ που μας αποδί-
δουν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για κάθε
εγγεγραμμένο μέλος τους. Η πρόσληψη
λογιστή, ο δραστικός περιορισμός των
δαπανών, ο επανακαθορισμός των δι-
καιουμένων οδοιπορικών, η διαφάνεια
και η εκτέλεση των συναλλαγών απο-
κλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικών λο-
γαριασμών (κατάργηση μετρητών) απο-
τελούν αδιαμφισβήτητα δράσεις που μας
οδήγησαν στην αύξηση των αποθεματι-
κών. Δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη
μου, άλλωστε, το γεγονός του συντριπτι-
κού ποσοστού με το οποίο υπερψηφίζε-
ται ο Οικονομικός Απολογισμός και
Προϋπολογισμός στα ετήσια Συνέδρια
της Ομοσπονδίας. Τέλος, για την αξιο-
ποίηση των αποθεματικών θα μου επι-
τρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν είναι κά-
τι που καθορίζεται εκ των προτέρων για
να γίνουμε αρεστοί και να αποκομίσουμε
πρόσκαιρα οφέλη. Ως διαχειριστές των
χρημάτων των μελών μας, οφείλουμε να
τα αξιοποιήσουμε πάντοτε προς όφελός
τους όταν και όποτε αυτό απαιτηθεί.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ
Η απάθεια και η αδιαφορία είναι 

το «βούτυρο στο ψωμί» της κάθε Ηγεσίας
Όλοι μαζί υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας Γρηγόρη Γερακαράκου, ενός ανθρώπου με νέες  ιδέες και όραμα, 

θα δουλέψουμε για το αύριο που όλοι οι συνάδελφοι ονειρεύονται
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Συνεδρίασε την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας υπό το βάρος της αιφνιδιαστικής παραίτησης του προ-
έδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικολάου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,

θέμα για το οποίο η Ομοσπονδία τοποθετήθηκε άμεσα, τονίζοντας τον προ-
βληματισμό και την αγωνία όλων μας για τους θεσμούς που πρέπει να προ-
στατεύονται όταν βάλλονται, ενώ οι ίδιοι αντιστέκονται με διαχρονικό όφελος
υπέρ του ελληνικού λαού (βλέπε σχετική ανακοίνωση Αρ. Πρωτ.:
200/4/269).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε, κατ’ αρχάς, για τις τρέχουσες εξε-
λίξεις από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, ο οποίος τόνισε ότι το
συνδικαλιστικό μας κίνημα συνεχίζει να αγωνίζεται για να τυγχάνουν οι προ-
τάσεις και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας θετικής έκβασης. Το ζητούμενο σε
κάθε περίπτωση είναι, οι προτάσεις αυτές να εδράζονται σε υπαρκτές ανάγκες,
να εξυπηρετούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει το
αστυνομικό προσωπικό και τα συμφέροντα των συναδέλφων, ώστε με τον
αγώνα και την πίεσή μας να βρίσκουν ευήκοα ώτα και να θεσμοθετούνται
από την πολιτεία.

Παράλληλα, έλαβε χώρα εκτενής διάλογος αναφορικά με την κατάρτιση
του φακέλου που σχετίζεται με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, σε συ-
νάρτηση, τόσο με τις ήδη δράσεις, συναντήσεις και ενέργειες που έχει πράξει
το προεδρείο της Ομοσπονδίας, τα τελευταία έτη, αλλά και διαχρονικά, όσο
και με αυτές που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ, μετά από
διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ πρότεινε τη
σύσταση ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από μέλη της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας, η οποία, παράλληλα με το νομικό μας τμήμα, θα συνδράμει στην
υλοποίηση του διαρκούς αιτήματος της ΠΟΑΣΥ για την αναγνώριση του επαγ-
γέλματος από την Πολιτεία ως επικίνδυνο, - πρόταση που έγινε ομόφωνα
αποδεκτή.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας επίσης, ενημέρωσε το ΔΣ ότι επρόκειτο να
συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προσφυγή
της Ομοσπονδίας για το γνωστό «κούρεμα» (PSI) του Λογαριασμού του Ιδρύ-
ματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, κατά 17.740.552,13 ευρώ, το 2011,
ενώ για τις εξελίξεις αναφορικά με την προσφυγή μας στο ΣτΕ, έδωσε το λόγο
στον νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, ο οποίος από
κοινού με τον νομικό μας σύμβουλο κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ έχουν επωμι-
σθεί –επιτυχώς έως σήμερα- τον σκληρό δικαστικό αγώνα που δώσαμε και
συνεχίζουμε να δίνουμε για την ανατροπή όλων των μνημονιακών νόμων
που έχουν επιβάλλει τις επαχθείς αντισυνταγματικές περικοπές μισθών και
συντάξεων.

Επίσης, έγινε ενημέρωση για τα εκκρεμή θέματα της αποζημίωσης των δο-
κίμων και της τοποθέτησής τους σε Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
και χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά, γεγονός που δεν έχει ακόμα επιλυθεί
καθώς το Υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί την παρελκυστική τακτική που
ακολουθεί και για όλα τα άλλα θέματα, όπως η μη έκδοση της ΚΥΑ για τα
υπομνήματα κλπ. Για το θέμα αυτό, ειδικότερα, αποφασίστηκε να ζητηθεί εγ-
γράφως από το Αρχηγείο η παροχή στοιχείων για το εύρος του χρονίζοντος
αυτού προβλήματος ούτως ώστε να υπάρξει επιτέλους μια κεντρική παρέμ-
βαση με στόχο την επίλυσή του για να δοθεί τέλος στην αγωνία των ενδια-
φερομένων που έχουν πληρώσει από τις τσέπη τους τις εκάστοτε σκοπιμό-
τητες και αβελτηρίες των κυβερνώντων (περικοπές δαπανών, υπερφορολό-
γηση για την επίτευξη «πλεονασμάτων» κλπ).

Ειδικότερα, από τον αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ το-
νίστηκε κατηγορηματικά ότι είναι εξηγήσιμη η στάση του Υπουργείου Οικο-
νομικών. Αποφεύγει την έκδοση του αναγκαίου Π.Δ. για τη διαδικασία υπο-
λογισμού των οδοιπορικών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, βάσει των διατάξεων του ν.4336/2015, διότι τούτο αποτελεί πολι-
τική επιλογή της κυβέρνησης. Η τελευταία προθεσμία για την έκδοση του Π.Δ.
λήγει στις 18 Ιουνίου 2018 και ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι αφού κυ-
ριαρχούν οι πολιτικές σκοπιμότητες και όχι το συμφέρον των ενστόλων και
η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Τέλος, το ΔΣ ενημερώθηκε για τη χορήγηση 25.000 καρτών απεριορίστων
διαδρομών, ενώ προβλήματα που ανακύπτουν με άλλες κατηγορίες συνα-
δέλφων, καταγράφονται από μέρους μας και θα τεθούν σε επόμενες συναν-
τήσεις της Ομοσπονδίας με την Ηγεσία.

Με τη λήψη σημαντικών αποφά-
σεων ολοκληρώθηκαν χθες,
24-5-2018, οι διήμερες εργα-

σίες του Γενικού Συμβουλίου των Πρω-
τοβαθμίων Οργανώσεων της Ομοσπον-
δίας, που για άλλη μια φορά, εξέθεσαν
τις αγωνίες των συναδέλφων για τα
συσσωρευμένα προβλήματα, σε όλη τη
χώρα, και ζήτησαν από την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας να δώσουν συγκεκριμένες απαν-
τήσεις για την επίλυσή τους.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, μιλώντας
στο σώμα του Γενικού Συμβουλίου, αλλά
και στη συνέχεια τη δεύτερη ημέρα,
ενώπιον της Ηγεσίας, τόνισε, ότι η Ομο-
σπονδία έκανε διαπραγμάτευση για τα
φλέγοντα ζητήματα και ανέμενε σήμερα
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερι-
κών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ να αδράξει την
ευκαιρία και να προσέλθει ενώπιον των
58 Πρωτοβαθμίων Ενώσεων για αμοι-
βαία ενημέρωση και παροχή δεσμεύσε-

ων και χρονοδιαγραμμάτων επί των εκ-
κρεμών ζητημάτων που του έχουμε θέ-
σει. Η απουσία του από τη συνεδρίαση
του ΓΣ, σηματοδοτεί επομένως την αρχή
ενός νέου κύκλου κινητοποιήσεων, διότι
ο ρόλος του συνδικαλιστή δεν είναι «να
χτυπά παλαμάκια», αλλά να αναδεικνύει
προβλήματα και να απαιτεί την επίλυσή
τους. Πόσω μάλλον όταν εκ μέρους ορι-
σμένων διοικητών, αμφισβητείται ο ρό-
λος του συνδικαλισμού, με αποκορύφω-
μα τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε
διοικητής Τμήματος Ασφαλείας εναντίον
του Προέδρου και της Γενικής Γραμμα-
τέως της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Πειραιά. Η ενέργεια αυτή συνι-
στά συνδικαλιστική δίωξη και αντιμετω-
πίζεται ως τέτοια από την Ομοσπονδία
και όλες ανεξαιρέτως τις Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις που ομόφωνα αποφάσισαν
να προβούν στην έκδοση ανακοινώσεων
αλληλεγγύης προς τους δυο αιρετούς
εκπροσώπους των εργαζομένων αστυ-
νομικών.

Στο δρόμο του αγώνα μας οδηγεί επί-
σης η αδιαφορία με την οποία αντιμετω-
πίζονται εκ μέρους της Ηγεσίας οι απα-
ράδεκτες επιθέσεις που δέχονται οι συ-
νάδελφοί μας σε μέτρα τάξης για τους
πλειστηριασμούς (βλέπε σχετική ανακοί-
νωση για επικείμενη παράσταση διαμαρ-
τυρίας την προσεχή Τετάρτη). Κάλεσε δε
όλες τις Ενώσεις να στηρίξουν την Ομο-
σπονδία στο νέο κύκλο κινητοποιήσεων.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στα εκ-
κρεμή ζητήματα, ενημέρωσε το Γενικό
Συμβούλιο για τις συναντήσεις με τον
Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα ΓΑΒΡΟ-
ΓΛΟΥ (ανωτατοποίηση εκπαίδευσης),
Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΑΔΗ (απαγκίστρωση από τα γήπε-
δα και αποζημίωση για τα μέτρα τάξης-
ασφάλειας), καθώς και με τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
Τόσκα (τοποθέτηση – αποζημίωση Δο-
κίμων, διόρθωση αδικιών μισθολογίου,
έκδοση προεδρικών διαταγμάτων – εγ-
κυκλίων για οδοιπορικά έξοδα και θε-

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ: Ο συ

Εκ μέρους της Ηγεσίας, ανταποκρινόμενοι στις προσκλή-
σεις της Ομοσπονδίας, προσήλθαν ο Γενικός Γραμμα-
τέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο Προϊστάμενος
Επιτελείου ΑΕΑ κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ και ο Προϊστάμε-
νος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,
ενώ τίμησε επίσης με την παρουσία της το ΓΣ και η Πρόεδρος
του ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξίαρχος κ. Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ.

Ο κ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ, χαιρετίζοντας τις εργασίες, στάθηκε στον
τρόπο διεκδίκησης, λέγοντας ότι πρέπει να είναι στην ίδια κα-
τεύθυνση με αυτόν της Ηγεσίας, σημειώνοντας δε ότι έχουν
γίνει θετικά βήματα, χωρίς να παραγνωρίζεται ο όγκος και η
οξύτητα των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
ότι ο ίδιος προσωπικά αγωνιά για την εικόνα και το επίπεδο
της αστυνομίας πανελλαδικά. Είπε δε εμφαντικά ότι όπου του
επισημαίνουν προβλήματα, παρεμβαίνει προσωπικά και ως
πρώην συνάδελφος, δίνοντας λύσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι
πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά και κάλεσε το συνδικαλιστικό
κίνημα να αγωνιστεί για την αξιοπρέπεια του αστυνομικού και
για ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς αντιπαλότητα, με ιεράρχηση
θεμάτων και σε απευθείας συνεννόηση με την Ηγεσία.

Ειδικότερα, για το θέμα της «απογραφής» ως «ειδικών κα-
θηκόντων αστυνομικό προσωπικό», είπε ότι είναι μια παλιά
ιστορία που επιχειρούμε τώρα να διευθετήσουμε, ενώ για το
μείζον ζήτημα που ανέκυψε με τη «μηνυτήρια αναφορά», είπε
ότι ίσως ήθελε διαφορετικό χειρισμό το όλο θέμα, αν και δεν
πρέπει να λησμονεί κανείς ότι κάποτε τον αστυνομικό τον θε-
ωρούσαν «νούμερο» που για να απευθυνθεί σε ταξίαρχο, έπρε-
πε με τις αναφορές και την ιεραρχία να περιμένει ένα μήνα...

Από την πλευρά του, ο κ. Αρχηγός τόνισε ότι, ως Ηγεσία,
νοιαζόμαστε το αστυνομικό προσωπικό, ενδιαφερόμαστε για
τα προβλήματά του και προωθούμε ρυθμίσεις με απόλυτο ρε-
αλισμό για να υλοποιούνται αυτές. Χαρακτήρισε δε ως δίκαια
και εύλογα τα πλείστα των αιτημάτων (δόκιμοι, ΕΚΑΜ, ΜΜΜ
κλπ). Για το θέμα της εκπαίδευσης που είναι σε εξέλιξη, ωστό-
σο, εξέφρασε τον προβληματισμό του, λέγοντας ότι πουθενά
στην Ευρώπη η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν είναι τέσσερα
έτη και ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών περιορί-
ζεται αυτή από 5 έως 14 μήνες! Για το εν εξελίξει, επίσης, θέμα
των γηπέδων, κατέθεσε τη σύμφωνη γνώμη του στο αίτημά
μας, αλλά σημείωσε ότι ο τρόπος μετάβασης σε μια νέα κα-

τάσταση, απαιτεί αργά και ασφαλή βήματα. Για τα προβλήματα
που δημιουργούνται με τις αποσπάσεις με «έξοδα του δημο-
σίου», ο κ. Αρχηγός συμφώνησε ότι πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και κοινωνικά κριτήρια -πράγμα που πρέπει να προσ-
διορισθεί-, ενώ όπου διαπιστώνεται καταστρατήγηση, ζήτησε
να προβαίνουμε σε σχετικές καταγγελίες. Το θέμα με την «πα-
γία», επίσης, χρήζει αντιμετώπισης, προέτρεψε δε τους προ-
έδρους να προτείνουν αστυνομικούς, διατεθειμένους να ανα-
λάβουν καθήκοντα διαχειριστών.

Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά αιτήματα, παρέπεμψε στο υπό εκ-
πόνηση σχέδιο π.δ. που περιλαμβάνει 39 προτάσεις με 50
ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων (κρίσεις - προαγωγές, μεταθέ-
σεις, άδειες, πειθαρχικό δίκαιο κ.λπ.).

Για τη «μήνυση» είπε ότι τον απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο
διότι υπήρξε και άλλο περιστατικό. Ωστόσο, θα προτιμούσε
τέτοια ζητήματα να λύνονται πρώτα στο πλαίσιο της διοίκησης,
αν και είναι δικαίωμα και επιλογή του κάθε σωματείου ο τρό-
πος διεκδίκησης των αιτημάτων του.

Τέλος, έκανε έκκληση να μεταφερθεί η επιθυμία της Ηγε-
σίας σε όλους τους αστυνομικούς να κάνουν υπεύθυνα τη
δουλειά τους για τη δική τους ασφάλεια κατ' αρχάς και κατά
δεύτερον για τη μεγιστοποίηση του προσφερόμενου έργου.
Στόχος της Ηγεσίας είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
μέσω και της αλλαγής νοοτροπίας και κουλτούρας κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ κα ΧΑΡΩΝΗ ανακοίνωσε
ότι η καταβολή του εφάπαξ των συνταξιοδοτηθέντων έτους
2017 θα αρχίσει τον προσεχή Ιούνιο, ενώ για τη χορήγηση
δανείων έχει διασφαλιστεί ποσό 5.000.000 ευρώ και ότι η
ικανοποίηση των αιτημάτων έχει ξεκινήσει σταδιακά.

Για το θέμα της συνεργασίας με τους Φαρμακευτικούς συλ-
λόγους σε όλους τους νομούς της χώρας, πλην των περιοχών
Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου, όπου έχουν υπογραφεί
συμβάσεις για την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης από το
Ταμείο, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, καλούνται να επικοι-
νωνήσουν με την ίδια για παροχή ενημέρωσης. Αναγκαία προ-
ϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης με τον τοπικό φαρμακευτικό
σύλλογο, αποτελεί η ύπαρξη διανεμητικού λογαριασμού.

Σε ό,τι αφορά τα βοηθήματα του Ειδικού Λογαριασμού
(ν.826/78), ενημέρωσε ότι αυτά, δόθηκαν ήδη στους παλαι-
ούς αιτούντες (2014-2015), εκκρεμούν 150 αιτήσεις του
έτους 2016, ενώ οι υπόλοιπες θα εξεταστούν μετά την ολο-
κλήρωση των αναγκαίων αναλογιστικών μελετών.

«Ως Ηγεσία, νοιαζόμαστε 
το αστυνομικό προσωπικό»

Στο Διοικητικό Συμβούλιο 
οι τελευταίες εξελίξεις Η περίοδος της διαπραγμάτευσης έχει τελειώσει και στο εξής, 

όπου δεν υπάρχει ανταπόκριση, την ΠΟΑΣΥ θα τη βρίσκουν μπροστά τους!
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ΟΑντιπρόεδρος Οικονομικών κ.
Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ ενημέρω-
σε το Γενικό Συμβούλιο για τις

πρωτοβουλίες και τις πιέσεις που άσκη-
σε η Ομοσπονδία επί μεγάλο χρονικό
διάστημα ώστε τελικά να εκδοθούν επι-
τέλους εγκύκλιοι διαταγές που διευκο-
λύνουν το έργο του αστυνομικού, όπως
η 1742/18/557545 από 19-03-
2018 διαταγή του Αρχηγείου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας για τη χορήγηση του
επιδόματος παραμεθορίου σε όλους
τους συναδέλφους που υπηρετούν
στους νομούς που ορίζει η σχετική διά-
ταξη του ν.4472/2017, υπενθυμίζον-
τας ότι το εν λόγω επίδομα αρχικώς δεν
προβλέπονταν για αστυνομικούς, αλλά
μετά από πιέσεις της Ομοσπονδίας μας
επεκτάθηκε και σε εμάς και η υπ’ αριθ.
1588/18/625885 από 28-03-2018
διαταγή του Κλάδου Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων για τη χορήγηση
της προβλεπόμενης προκαταβολής σε
όσους μετακινούνται στο πλαίσιο της
αστυνομικής επιχείρησης «Ασπίδα».

Αναφέρθηκε παράλληλα και στη έκ-
δοση της υπ’ αριθ. 8002/1/520-γ΄
από 15-03-2018 ΚΥΑ Οικονομικών &
Εσωτερικών (Β-1021) που καθορίζει το
ύψος, τους δικαιούχους, τους όρους
και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδο-
μάτων κινδύνου (Πτητικά, ΕΚΑΜ, ΜΑΤ,
ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών
και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών
σκύλων που χρησιμοποιούνται για την
ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων

ελέγχων), τονίζοντας την απροθυμία
των κυβερνώντων να διασφαλίσουν το
αξιόμαχο των προαναφερομένων Υπη-
ρεσιών, καίτοι τις επικαλούνται στις δη-
μόσιες ομιλίες τους για να προβάλουν
το κυβερνητικό τους έργο, καθώς επί-
σης, την εναντίωση των εμπλεκομένων
Υπουργών, με τις διατάξεις του εξου-
σιοδοτικού νόμου περί διατήρησης των
αποδοχών στα επίπεδα της 31ης Δε-
κεμβρίου 2016, μέσω της προσωπικής
διαφοράς και την κατατεθείσα εγκαίρως
κοστολογημένη – αιτιολογημένη πρό-
ταση της Ομοσπονδίας, στην Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία του Σώματος, για την
οριστική λύση του προβλήματος, το
οποίο έχει τις ρίζες του στο έτος 2014.

Μείζον ζήτημα επίσης, η εκδίκαση της
νέας προσφυγής μας στο Συμβούλιο της
Επικρατείας για το νέο μισθολόγιο, η
πρόοδος που σημειώθηκε στην Συμ-
βουλευτική Επιτροπή Σωμάτων Ασφα-
λείας Ενόπλων Δυνάμεων του ΕΦΚΑ
όπου άλλαξε ο πρόεδρος μετά από
ενέργειες των Ομοσπονδιών των Σωμά-
των Ασφαλείας και έτσι υπάρχει πλέον
αντιπροσωπευτική εκπροσώπησή μας,
για την υποστήριξη των θεμάτων που
μας απασχολούν αυτό το διάστημα
(συντάξεις χηρείας, αναγνώριση πεντα-
ετίας, κρατήσεις, χρόνος αναγνώρισης
τέκνων κ.ά.).

Για το ΤΕΑΠΑΣΑ και τον Ειδικό Λογα-
ριασμό του ν.826/78, που δώσαμε και
γι' αυτά μάχη και αποτρέψαμε την προ-
ωθούμενη κατάργησή τους, ενημέρωσε

ότι το Προεδρείο της Ομοσπονδίας δίνει
μεγάλη έμφαση α) στον εκσυγχρονισμό
του Ταμείου, έτσι ώστε να αποτελεί αυτό
πρότυπο ασφαλιστικού Φορέα και β)
στην άμεση υλοποίηση (εντός του τρέ-
χοντος έτους) θεμάτων που έρχονται
από το παρελθόν, όπως η επέκταση του
Κλάδου Υγείας στους ασφαλισμένους
στα Ταμεία της τέως Ε.Χ., αλλά και των
παροχών αυτού, η δημιουργία ατομικής
μερίδας για την πλήρη εικόνα των
ασφαλιστικών εισφορών ενός εκάστου,
η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

του Ταμείου κ.ά. Επίσης, ενημέρωσε
αναλυτικά, για τα χορηγούμενα εφάπαξ
(οι αιτήσεις του 2016 ικανοποιήθηκαν
ενώ σε ένα μήνα θα διεκπεραιωθούν και
του 2017), επισημαίνοντας ότι σήμερα
είναι το μοναδικό Ταμείο που χορηγεί
τόσο άμεσα τα εφάπαξ του και τούτου
οφείλεται αμιγώς στην έγκαιρη και ορθή
απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ να χο-
ρηγεί, εντός του πλαισίου που ορίζουν
οι διατάξεις του ν.2084/92 και
ν.4387/16, τα εν λόγω βοηθήματα
στους εν αποστρατεία συναδέλφους με

την έκδοση της προκαταβολής σύνταξης
από τον Φορέα συνταξιοδότησης, αλλά
και στο προσωπικό του Ταμείου μας
που εργάζεται με ζήλο.

Να σημειωθεί ότι μεγάλη προσπάθεια
κατεβλήθη από την πλευρά του Αντι-
προέδρου Οικονομικών έτσι ώστε ο κά-
θε συνάδελφος να γνωρίζει τις αναδρο-
μικές κρατήσεις για τα Ταμεία του, ενώ
έπειτα από αίτημα της πλειοψηφίας των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ο προαναφε-
ρόμενος συνέταξε αναλυτικό πίνακα
προς διευκόλυνση όλων.

Το οικονομικό διεκδικητικό πλαίσιο

σμικά αιτήματα, ελεύθερη μετακίνηση με
τα ΜΜΜ, επίδομα ΕΚΑΜ, αποζημιώσεις
μετακινουμένων κλπ).

Για τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας
από το τελευταίο συνέδριο έως και σή-
μερα, μίλησε επιγραμματικά ο Γενικός
Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γεώρ-
γιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, δίνοντας έμφαση
στην άμεση ανταπόκριση της Ομοσπον-
δίας σε καταγγελίες και αιτήματα των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, στη συμπαρά-
σταση στο Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. που διεκδικεί
την κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου
12 του νόμου Κατρούγκαλου για τις
συντάξεις χηρείας, στις άστοχες – απα-
ράδεκτες δηλώσεις του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων, τον οποίο η ΠΟΑΣΥ κά-
λεσε να περιοριστεί στο ρόλο του κ.λπ.

H μάχη στο ΣτΕ
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπον-

δίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ενη-
μέρωσε για την πρόσφατη εκδίκαση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, της τρίτης
κατά σειράν αίτησης ακύρωσης του τρί-
του μισθολογίου που μας απασχολεί τα
χρόνια των Μνημονίων, και ειδικότερα,
για τις αιτιάσεις του ελληνικού δημοσίου
όσον αφορά την τήρηση των μνημονια-
κών στόχων της χώρας για την επίτευξη
των πλεονασμάτων, μέσω περικοπών
μισθών και συντάξεων, οι οποίες, σύμ-
φωνα με τα ψηφισθέντα, θα βαίνουν
διαρκώς μειούμενες. Όπως τόνισε, ο
αγώνας είναι άνισος, είμαστε μόνοι μας
έναντι όλων, ενώ χαρακτήρισε αρνητι-

κές εξελίξεις την παραίτηση του προ-
έδρου του ΣτΕ κ. Νίκου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
όσο και τους πρόσφατους βανδαλι-
σμούς του «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» στο κτίριο
του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου.

Επί της ουσίας του επιδίκου, ωστόσο,
τόνισε ότι η εγκύκλιος που αφορά στην
προσφυγή μας, αποκαλύπτει ότι η σύγ-
κριση των μισθολογικών διαφορών,
πρέπει να γίνει με τα ισχύοντα το 2012
και εφόσον το νέο μισθολόγιο εισάγει
δυσμενέστερες από το προηγούμενο -
που κρίθηκε ήδη αντισυνταγματικό-
διατάξεις, λογικό είναι να κριθεί κι αυτό
αντισυνταγματικό.

Σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση της ανα-
γνώρισης της επικινδυνότητας της ερ-
γασίας, επέστησε την προσοχή όλων
των Ενώσεων δεδομένων των λεπτών
χειρισμών του θέματος, ενόσω είναι σε
εξέλιξη η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας
για την υποβολή σχετικού φακέλου.

Ο Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλί-
ου κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ενημέ-
ρωσε από την πλευρά του για τις εξελί-
ξεις στο θέμα της ανωτατοποίησης της
εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι η ΠΟΑΣΥ
για πρώτη φορά διεκδικεί, με αποκλει-
στική της πρωτοβουλία, την επίλυση του
προβλήματος, ώστε η αστυνομική εκ-
παίδευση να ευθυγραμμιστεί με τη συν-
θήκη της Μπολόνια, όπως έπρεπε να
έχει γίνει από το 1995 (υπερδιετούς
πρόγραμμα εκπαίδευσης, πανεπιστημια-
κά συγγράμματα, διδακτικό προσωπικό
κ.λπ.) και ότι, δέσμευση του υπουργού

είναι να γίνει πράξη από το νέο εκπαι-
δευτικό έτος.

«Βροχή» τα προβλήματα
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των

Προέδρων των Πρωτοβαθμίων Ενώσε-
ων, οι οποίοι αφού εξέφρασαν τη συμ-
παράστασή τους στον Πρόεδρο και τη
Γραμματέα της Ένωσης Πειραιά, ανα-
φέρθηκαν κυρίως σε προβλήματα τοπι-
κού αλλά και περιφερειακού ενδιαφέ-
ροντος, όπως:

Τα αξεπέραστα προβλήματα από την
κατάργηση των 6.700 κενών οργανι-
κών θέσεων και το πάγωμα των προσ-
λήψεων (ήδη υπάρχουν 4.500 κενές
οργανικές θέσεις μόνο στη ΓΑΔΑ), τρο-
ποποίηση π.δ. για τοποθετήσεις νέων
αστυνομικών στη ΔΑΕ, πεζές περιπολίες
με οικονομικό κίνητρο (κάλυψη απώ-
λειας νυχτερινών), επαναφορά επιδο-
μάτων ΕΚΑΜ και ΟΠΚΕ, επέκταση του
επιδόματος παραμεθορίου, εξόφληση
υπομνημάτων του 2016 και εντεύθεν
για να πάρουν πίσω τα χρήματα που
έχουν πολλοί πληρώσει από την τσέπη
τους, οικονομική κάλυψη της ζημίας
που υφίστανται οι μετακινούμενοι μετά
τις αλλαγές του προβλεπόμενου ορίου
των χιλιομετρικών αποστάσεων, κοστο-
λόγηση των μέτρων τάξης και των σχε-
τικών διαταγών, απαλλαγή από πάρεργα
και γραφειοκρατικές υπηρεσιακές ενέρ-
γειες, επικίνδυνες μεταγωγές λόγω
υποστελέχωσης του Μεταγωγών και
άναρχης απόσπασης αστυνομικών, έκ-

δοση καθηκοντολογίων, στελέχωση των
νέων Υπηρεσιών μόνο μετά από προσ-
λήψεις νέων αστυνομικών, επίλυση των
κτιριολογικών προβλημάτων - αναβάθ-
μιση της καθαριότητας, αξιοποίηση στα
ΠΡΟΚΕΚΑ υπαλλήλων σεκιούριτι, επέ-
κταση του Κώδικα μεταθέσεων και εν-
τός Διευθύνσεων, έλεγχος της διοίκη-
σης λόγω μη χορήγησης των ρεπό και
μη έκδοσης της εβδομαδιαίας υπηρε-
σίας, αύξηση ορίων ηλικίας για την ει-
σαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιω-
ματικών, επέκταση του δικαιώματος των
χαμηλοβάθμων αστυνομικών και αξιω-
ματικών να είναι υποψήφιοι στις δημο-
τικές και νομαρχιακές εκλογές, όχι πλα-
φόν στη χορήγηση καυσίμων, απόσυρ-

ση επικίνδυνων, λόγω παλαιότητας,
οχημάτων, εφοδιασμός Υπηρεσιών με
γραφική ύλη, αποτροπή ρουσφετολογι-
κών αποσπάσεων και μετακινήσεων,
περαιτέρω οικονομική στήριξη συνα-
δέλφων μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ για διάφο-
ρα ζητήματα (εξωσωματικές, μικροεπεμ-
βάσεις κλπ), λειτουργία κατασκηνώσε-
ων στη Βόρειο Ελλάδα και πολλά άλλα
θέματα.

Η Εκτελεστική Γραμματεία, έχοντας
καταγράψει την αγωνία των Πρωτοβαθ-
μίων Ενώσεων, τονίζει προς πάσα κα-
τεύθυνση ότι η περίοδος της διαπραγ-
μάτευσης έχει τελειώσει και στο εξής,
όπου δεν υπάρχει ανταπόκριση, την
ΠΟΑΣΥ θα τη βρίσκουν μπροστά τους!

υνδικαλισμός δεν είναι για «παλαμάκια»

Πίνακας Αναδρομικών Κρατήσεων
        Φορέας             Μισθοδοσία       Μισθοδοσία      Παρατηρήσεις
         Ταμείο            Πρώτης Δόσης  Τελευταίας Δόσης

             ΕΦΚΑ                      Μαρτίου            Φεβρουαρίου       Δώδεκα (12) δόσεις ανεξάρτητα από το συνολικό
      (κύρια σύνταξη)                 2018                   2019            συνολικό ποσό των αναδρομικών κρατήσεων

           ΕΤΕΑΕΠ                    Μαρτίου             Δεκεμβρίου        Είκοσι τέσσερις (24) δόσεις ανεξάρτητα από το 
       (πρώην ΤΠΔΥ                  2018                   2019            συνολικό ποσό των αναδρομικών κρατήσεων
    εφάπαξ βοήθημα)                                                              - Οι δύο (2) πρώτες δόσεις ήταν διπλές

            ΜΤΠΥ                     Μαρτίου             Δεκεμβρίου        Δέκα (10) δόσεις ανεξάρτητα από το συνολικό
       (μέρισμα Α.Π.)                  2018                   2018            ποσό των αναδρομικών κρατήσεων

           ΕΤΕΑΕΠ                    Μαρτίου             Δεκεμβρίου        Είκοσι τέσσερις (24) δόσεις ανεξάρτητα από το 
    (ΤΕΑΕΧ / ΤΕΑΥΑΠ              2018                   2019            συνολικό ποσό των αναδρομικών κρατήσεων
 - επικουρική σύνταξη)                                                           - Οι δύο (2) πρώτες δόσεις ήταν διπλές

          ΤΕΑΠΑΣΑ                   Μαρτίου          i) Ιουνίου 2019     i) Δεκαέξι (16) δόσεις για συνολικό ποσό
    (ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ -              2018                                       αναδρομικών κρατήσεων έως 100,00 €
   εφάπαξ βοήθημα)                                  ii) Απριλίου 2020    ii) Είκοσι έξι (26) δόσεις για συνολικό ποσό

                                                                                           αναδρομικών κρατήσεων από 101,00 € έως 300,00 €
                                                               iii) Ιουνίου 2021    iii) Σαράντα (40) δόσεις για συνολικό ποσό
                                                                                           αναδρομικών κρατήσεων από 301,00 € και άνω
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εντονη ανησυχία προκάλεσε στους αστυνομι-
κούς της ΔΑ Πειραιά, η αλληλογραφία του
Ταμείου Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ με παρα-

λήπτη τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά με αντι-
κείμενο την κατάσταση του κτιρίου που στεγάζονται
αστυνομικές υπηρεσίες Πειραιά, επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου 37 στο κέντρο του Δήμου.

Όπως τονίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειραιά σε σχετική της επιστολή προς την Ηγεσία,
«ο ως άνω ιδιοκτήτης του κτιρίου, ήτοι το Ταμείο
Υγείας Προσωπικού Α.Τ.Ε  -  Ειδικός Λογαριασμός
Επικούρησης Μελών (Ε.Λ.Ε.Μ), επικαλείται Μελέτη
Στατικής Επάρκειας που έχει διενεργηθεί από ιδιω-
τική εταιρεία και αποφαίνεται ότι «το κτίριο χρήζει
εκτεταμένων στατικών ενισχύσεων, προκειμένου να

ανταποκρίνεται στις ισχύουσες σήμερα κανονιστι-
κές διατάξεις περί στατικότητας» και ζητά την με-
τεγκατάσταση των αστυνομικών υπηρεσιών «εντός
ευλόγου χρόνου, για την ασφάλεια του προσωπικού
και των εξυπηρετούμενων πολιτών».

Επειδή από όλα αυτά προκαλείται εύλογη ανησυ-
χία στο αστυνομικό προσωπικό και σε όλους μας,
απευθυνόμαστε σε εσάς και παρακαλούμε για τις δι-
κές σας ενέργειες, έτσι ώστε η ανησυχία που έχει
προκληθεί από το εν λόγω αίτημα για εκκένωση του
κτιρίου, να μην διαιωνισθεί. Αυτό σημαίνει ότι ως
Αστυνομικοί, αναμένουμε από τις αρμόδιες Υπηρε-
σίες του Δημοσίου, Διεύθυνση Τεχνικών ΑΕΑ, Τε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Περιφέρεια Αττικής
κλπ, να προβούν στις αναγκαίες προς τούτο ενέρ-

γειες ελέγχου, αφενός εξακριβώνοντας το μέγεθος
του προβλήματος στατικότητας του κτιρίου και σε
θετική περίπτωση, να δρομολογηθεί τυχόν μετεγκα-
τάσταση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις
των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου, έτσι ώστε
να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν θα επι-
τρέψουμε τυχόν ολιγωρίες, καθώς πρόκειται για την
ασφάλεια αστυνομικών και συμπολιτών μας».

Η Ένωση, με ανακοίνωσή της εξάλλου, σημει-
ώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει και να στέκεται
αρωγός σε κάθε εκδήλωση που προάγει τις καλές
σχέσεις της αστυνομίας με την κοινωνία και δείχνει
το κοινωνικό της πρόσωπο και έργο. Πρόκειται για
την εκπαιδευτικού χαρακτήρα επίσκεψη αστυνομι-
κών στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά (σχολείο για παιδιά με

ειδικές ανάγκες) όπου έγινε ενημέρωση των μα-
θητών για διάφορα αστυνομικά θέματα, για τα
ναρκωτικά, για την Άμεση Δράση και το 100 κ.λπ.

Στους μαθητές μοιράστηκαν, γραφική ύλη, χυμοί
και αναψυκτικά με μέριμνα της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Πειραιά την οποία εκπροσώπησε
ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιωτόπουλος Δημή-
τριος.

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την παρουσία
των Αστυνομικών και την ενημέρωση που τους έγι-
νε, ενώ οι καθηγητές και η διεύθυνση του Σχολείου
εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την
Ένωση και το Α.Τ.ΚΑΜΙΝΙΩΝ- Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ και
παράλληλα ζητήθηκε η επανάληψη μελλοντικά
ανάλογων επισκέψεων».

Προβληματικό το κτήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την 7η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευσή
της πραγματοποίησε η Συνδικαλιστική Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης.

Τη Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ κ.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέ-
σεων και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων κ. ΦΕΤΚΟΣ
Σταύρος και πολλοί επίσημοι προσκεκλημένοι της
Ένωσης. Χαιρετισμό απηύθυναν στα μέλη της Συνέλευ-
σης, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος
και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ
κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, οι οποίοι και ενημέρωσαν
τη Γενική Συνέλευση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις για

τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους Αστυνομι-
κούς, τόσο σε τοπικό όσο και σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε βράβευση, όλων των
μελών της ποδοσφαιρικής ομάδας της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης για την κατάκτηση της
πρώτης θέσης στο πρωτάθλημα Αστυνομικών Υπηρε-
σιών Βορείου Ελλάδος και για την επικείμενη συμμετοχή
της στον τελικό του πανελλήνιου πρωταθλήματος. Επί-
σης βραβεύθηκε η επιχειρηματίας και μέλος της τοπικής
κοινωνίας κ. ΔΕΛΚΟΥ Σμαρώ για την πολύχρονη και
ανιδιοτελή προσφορά της ως άτομο αλλά και ως επι-
χείρηση, τόσο προς το Σωματείο όσο και προς το Τοπικό
Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Εξάλλου, με έγγραφό του το σωματείο ανέδειξε τα
προβλήματα των συναδέλφων και ζήτησε μέσω της
ΠΟΑΣΥ παρεμβάσεις για την επίλυσή τους. Η Ομοσπον-
δία με έγγραφό της στη συνέχεια απευθύνθηκε στην
Ηγεσία και με δεδομένη την αύξηση των μεταναστευ-
τικών – προσφυγικών ροών, που παρατηρείται στην
ευρύτερη περιοχή του Έβρου, σε συνάρτηση με την
ομοίως αυξανόμενη επιβατική κίνηση από και προς τον
Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης και την διαφαι-
νόμενη υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών
της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, σε τομείς νευραλ-
γικούς όπως το Τελωνείο Κήπων, ζήτησε την ενίσχυσής
της με έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Παρούσα στη συνέλευση η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΑΡΤΑ

Με το νέο Διευθυντή της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Άρ-
τας, Αστυνομικό Διευθυντή

κ. Φώτιο Nτζιμάνη και επί τη ευ-
καιρία της ανάληψης των νέων του
καθηκόντων, συναντήθηκε η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρ-
τας και του ευχηθήκαμε καλή επι-
τυχία στο δύσκολο και απαιτητικό
του έργο.

«Από πλευράς μας εκτέθηκαν τα
προβλήματα που αφορούν την Δι-
εύθυνσή μας και το προσωπικό της,
με εκτενή αναφορά στην αναδιάρ-
θρωση των Υπηρεσιών, την ανάγκη
αντικατάστασης του παλαιωμένου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την
άμεση ανανέωση του στόλου οχη-
μάτων και την απαραίτητη αύξηση
των οργανικών θέσεων.  

Επίσης, ενημερώθηκε για τα πε-
πραγμένα, τις ενέργειες και τις διεκ-
δικήσεις της Ένωσής μας τα τελευ-
ταία τρία χρόνια, που πάντα έχουν
ως στόχο την καλύτερη αστυνόμευ-
ση της Π.Ε. Άρτας, την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, αλλά και τη
διασφάλιση και θωράκιση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων των αστυ-
νομικών της Δ.Α. Άρτας. Από την
πλευρά του ο κ. Διευθυντής, ήταν
ενήμερος για τα προβλήματά μας και
δήλωσε ότι θα γίνουν όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες, στο μέτρο του
εφικτού, για την επίλυσή τους».

Το σωματείο, επίσης, απευθύν-
θηκε στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας και αφού του έθεσε
υπόψη την κατάσταση με την υπάρ-
χουσα δύναμη, τονίζει ότι πρέπει να
καλυφθούν οι κενές οργανικές θέ-
σεις στους βαθμούς του αστυφύλα-
κα και ανθυπαστυνόμου καθώς και
να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των
τριτέκνων συναδέλφων.

Ώριμα
αιτήματα
ζητούν

ικανοποίηση

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας,
καταγγέλλει πράξεις της Διοίκησης ως παράτυ-
πες και καταχρηστικές και ζητά τη λήψη μέτρων

εκ μέρους της Ηγεσίας. Όπως τονίζει η Ομοσπονδία
σε σχετική της επιστολή προς τον Αρχηγό του Σώμα-
τος, «οι χαρακτηρισμοί αυτοί, βασίζονται στην διαταγή
εκτέλεσης μεταγωγών από το Τ.Μ.Δ. Άμφισσας και την
ομώνυμη έδρα προς την Αθήνα, όπου η χιλιομετρική

απόσταση υπερβαίνει αυτή των 160 χλμ, δίχως να πα-
ρέχεται η δυνατότητα διανυκτέρευσης, με την υποχρέ-
ωση της αυθημερόν επιστροφής κατά παράβαση της
Κ.Υ.Α. 2/72000/0022/04-12-2001 και των δι-
καιούμενων οδοιπορικών και λοιπών εξόδων. Περιττό
να αναφερθεί, η καταπόνηση που υφίσταται η αστυ-
νομική δύναμη που εμπλέκεται κάθε φορά στις μετα-
γωγές, καθώς και οι ανάλογες αστυνομικές δυνάμεις

που διατίθενται, κατά την διάρκεια των νυχτερινών
ωρών να εκτελέσουν έκτακτες μεταγωγές κρατουμέ-
νων προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα άλλων περιοχών,
με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι ανάλογοι λόγοι.

Παρακαλούμε, για την άμεση θεσμική σας παρέμ-
βαση, καθόσον πληθαίνουν με γεωμετρική πρόοδο οι
σχετικές με το θέμα καταγγελίες των Πρωτοβάθμιων
Οργανώσεών μας».

Εκτέλεση μεταγωγών κατά παράβαση των ισχυόντων
ΦΩΚΙΔΑ

Την παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας ζήτησε η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης για τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων

που υπηρετούν στη ΔΑΕΘ.
Με έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής

Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
και με θέμα «Οι άθλοι της ΕΛ.ΑΣ.», σημειώνει ότι «ο
χαρακτηρισμός του θέματος, απευθύνεται προς αυτούς
που τον αποδέχονται, για τις διοικητικές τους αποφά-
σεις, που οδήγησαν το Σώμα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας εκ νέου, σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας και
πλήρους εξαθλίωσης. Το ανθρώπινο δυναμικό, έρχεται
σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην κοινωνική διάβρωση,
την αθλητική εξαχρείωση και την κυβερνητική αναβλη-
τικότητα. Οι υπεράνθρωποι αστυνομικοί, καλούνται να
καλύψουν όλες αυτές τις αθλιότητες, σε πείσμα των
καιρών για μια Δημόσια Διοίκηση η οποία, δυστυχώς
και συνεχώς παραπαίει, μη διδασκόμενη από τα λάθη

του παρελθόντος.
Βεβαίως, αυτός ο χαρακτηρισμός περί αθλίων θα

μπορούσε να δοθεί υπό προϋποθέσεις πάντοτε και
στους συναδέλφους μας της Υποδιεύθυνσης Αντιμε-
τώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους, καθώς και σε
αυτούς της ΔΑΕΘ, που απέδειξαν για πολλοστή φορά
το μεγαλείο που πηγάζει από το λειτούργημα των εν-
στόλων, το οποίο δεν αναγνωρίζεται, αλλά συνθλίβεται
και αθλιώνεται στο βωμό των σκοπιμοτήτων και της
υπηρεσιακής ευθυνοφοβίας. Περιττό να αναφερθούμε
σε περαιτέρω λεπτομέρειες, το επισυναπτόμενο υπ’
αριθμ. 57/2018 από 14/05/2018 έγγραφο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και
τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, καταδεικνύουν του λόγου
το αληθές, καταγγέλλοντας ένα κράτος «οπερέτα» δί-
χως αρχή και τέλος.

Έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, αποδείξτε τις ει-
λικρινείς προθέσεις της Διοίκησης, περί χρηστής και

δίκαιης διαχείρισης
του ανθρωπίνου δυ-
ναμικού, αναγνωρί-
ζοντας την τιτάνια
προσφορά του, με την
έκδοση σχετικής διατα-
γής και την επίσημη θέ-
ση του Αρχηγείου Ελλη-
νικής Αστυνομίας,
προς αποφυγή μελ-
λοντικών αναλόγων
δυσμενών καταστάσε-
ων». Να τονίσουμε ότι
το σωματείο εξέφρασε
τα παράπονά του διότι
καταστρατηγήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις κατά τη
μετακίνηση δυνάμεων προς την Αθήνα, με αφορμή τον
τελικό του κυπέλου στο ΟΑΚΑ.

Ο αστυνομικός συνθλίβεται και αθλιώνεται 
στο βωμό των σκοπιμοτήτων
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ΑΘΗΝΑ

Αλλεπάλληλες οι παρεμβάσεις της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών προς την πολιτική

και φυσική ηγεσία με αφορμή σοβαρά
περιστατικά εγκληματικότητας, αποφά-
σεις της ηγεσίας και καταγγελίες συνα-
δέλφων. Το σωματείο ανέδειξε την εξα-
θλίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής λόγω της υποστε-
λέχωσής της και ζήτησε την τροποποί-
ηση της επίμαχης διάταξης του κώδικα
μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003 & Π.Δ.
75/2016), που δεν επιτρέπει την τοπο-
θέτηση νεοεξερχομένων αστυνομικών
και όλων των βαθμίδων, σε αυτή.

«Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη
δυσαρέσκειά μας για τις εργασιακές
συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν
στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρή-
σεων Αττικής. Μετά από αρκετές πολύ
δύσκολες εβδομάδες και τη διεξαγωγή
του Τελικού Κυπέλλου ποδοσφαίρου το
προηγούμενο Σάββατο όπου οι συνά-
δελφοί μας μέσα σε τρεις ημέρες εργά-
στηκαν 30 και πλέον ώρες ο καθένας,
είχαμε την ελπίδα ότι το Αρχηγείο της
ΕΛ.ΑΣ. και η ηγεσία της Γ.Α.Δ.Α. θα έμ-
παιναν πλέον σε μία πρακτική εξορθο-
λογισμού των καθημερινών υπηρεσια-
κών αναγκών της συγκεκριμένης Διεύ-
θυνσης. Δυστυχώς βλέπουμε μόνο το
αντίθετο να συμβαίνει!» σημειώνει το
σωματείο, παραθέτοντας συγκεκριμένα
παραδείγματα. Μάλιστα, με αφορμή τα
επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Μυτι-

λήνη κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων δια-
μαρτυρίας λόγω της επίσκεψης του
Πρωθυπουργού, το σωματείο τονίζει ότι
«οι αστυνομικές δυνάμεις που έλαβαν
μέτρα τάξης έγιναν στόχοι επιθέσεων για
αρκετές ώρες από τους διαδηλωτές, με-
γάλο μέρος των συναδέλφων αυτών εί-
ναι μέλη της Ένωσής μας. Για ορισμέ-
νους οι οποίοι δεν έχουν επαφή μάλλον
με την πραγματική αστυνομία αυτό μπο-
ρεί να είναι κάτι ανεκτό εμείς όμως
οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε για τα
εξής: Οι συνάδελφοι μας καταγγέλλουν
ότι δέχθηκαν εντολές να μείνουν για
αρκετή ώρα αδρανείς στις επιθέσεις που
εκδηλώνονταν εις βάρος τους με κίνδυ-
νο τραυματισμού τους. Τα υπηρεσιακά
λεωφορεία υπέστησαν σοβαρές φθορές
εξαιτίας της τακτικής αυτής. Απλά ανα-
φέρουμε ότι για την συντήρησή τους
πολλές φορές έχουν πληρώσει οι αστυ-
νομικοί από την τσέπη τους αφού τα
οχήματα είναι το υπηρεσιακό τους σπίτι.
Πράγματα προφανώς αδιάφορα για τους
ιθύνοντες!!! Προτείνουμε λοιπόν σε ανά-
λογες περιπτώσεις: 

1. Σε περιπτώσεις φθοράς υπηρεσια-
κών οχημάτων οι οποίες μετά από εν-
δελεχή έρευνα θα είναι ευθύνη του επι-
κεφαλής των μέτρων η επισκευή του να
τον επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου, όπως
βαρύνει τους συναδέλφους η απώλεια ή
η φθορά κάποιου υπηρεσιακού είδους,
ώστε να μάθουν να μην παίζουν με την
αξιοπρέπεια μας.

2. Να μην μετακινούνται δυνάμεις τό-
σο μακριά από τα σπίτια τους αφού
έχουν διακοσμητικό ρόλο και ας αγορά-
σουν λεωφορεία να τα βάζουν μπροστά
ώστε να τα σπάνε ανενόχλητοι, για να
μην υφίστανται οι αστυνομικοί τόσο την
καταπόνηση όσο και τον εξευτελισμό.

3. Σε περιπτώσεις τραυματισμών που
υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο
υπηρεσιακό καθήκον να προβλεφθεί
ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο που να
μην επιτρέπει στον εκάστοτε επικεφαλή
να μας θεωρεί αναλώσιμους.

Στο Εφετείο
Το σωματείο, όμως, αντέδρασε έντονα

και στις ανακοινώσεις του υπουργείου
περί αποδέσμευσης δυνάμεων από τους
διάφορους στόχους. «Τελικά οι επιφυλά-
ξεις μας επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότε-
ρο τρόπο. Τα νούμερα απλά δεν βγαί-
νουν, απ’ ότι πληροφορούμαστε στον
αριθμό 800 θα επιχειρήσουν να υπολο-
γίσουν και τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. – Ο.Π.Κ.Ε.,
οι οποίες θα αποδεσμευτούν από σταθε-
ρά σημεία (!!!). Σας ενημερώνουμε κύριοι
ότι οι ομάδες αυτές παρανόμως ήταν
σταθερές και ότι είναι ασαφές ακόμα αν
έχουν αποδεσμευτεί. Ο επικοινωνιακός
οίστρος λοιπόν που έχει καταλάβει τους
υπευθύνους να υλοποιήσουν τα μεγαλό-
πνοα σχέδια οδηγεί σε μια σειρά αστο-
χιών. Την Παρασκευή 28/4/2018 εκ-
δόθηκε Διαταγή με την οποία μετακι-
νούνται ακόμη 32 αστυνομικοί από μά-

χιμες Υπηρεσίες της Ασφάλειας στις πεζές
περιπολίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι
μετακινούμενοι συνάδελφοι υπηρετούν
στη Δίωξη Ναρκωτικών, στο Οργανωμένο
Έγκλημα, στο Ανηλίκων, στο Αναζητήσε-
ων, στην Αθλητική Βία και άλλες Υπηρε-
σίες οι οποίες έχουν ήδη συνδράμει το
σύστημα και με προηγούμενες Διαταγές,
είναι πρώτης γραμμής και σίγουρα δεν
είναι ούτε Επίσημα ούτε Επιτελεία (η Δι-
εύθυνση Ασφαλείας Αττικής από τον Νό-
μο δεν έχει επιτελική Υπηρεσία). Σύντομα
όμως θα είναι Υπηρεσίες «φαντάσματα».
Ανήκουστα πράγματα!!!»

Ως Ένωση είμαστε υποχρεωμένοι να
καλέσουμε τα μέλη μας που μετακινούν-
ται για να κάνουμε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να
προστατευτούν, αφού πέραν της προφα-
νούς αδικίας που υφίστανται έχουμε πε-
ριπτώσεις στις οποίες Διοικητές Υπηρε-
σιών βρήκαν ευκαιρία να κάνουν διώ-
ξεις «ανεπιθύμητων». Για τις ενέργειες
αυτές θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση
στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε συνέχεια αυτών των καταγγελιών, η
Ένωση προσέφυγε στο Διοικητικό Ακυ-
ρωτικό Εφετείο για ακύρωση των τρίμη-
νων αποσπάσεων στην Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Αθηνών για πεζές περιπολίες, δη-
λώνοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι θα
προσφεύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη
κάθε φορά που θεωρεί ότι οι ενέργειες
της Διοίκησης δεν είναι σύννομες και
προσκρούουν στην κοινή λογική.

Τέλος, με άλλη ανακοίνωσή του εξέ-
φρασε «την οργή μας για νέο περιστα-
τικό βίας εναντίον συναδέλφων μας.
Συγκεκριμένα την Τρίτη 17/4/2018
δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης που
κλήθηκαν να ελέγξουν σταθμευμένο δί-
κυκλο πίσω από την Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Μαυρο-
ματαίων και Χέυδεν) δέχτηκαν άνανδρη
επίθεση με πέτρες και αντικείμενα από
ομάδα αγνώστων με αποτέλεσμα να
προκληθούν φθορές στα υπηρεσιακά
οχήματα. Είναι απαράδεκτο σε δημο-
κρατία η οποία ανήκει στον πολιτισμένο
κόσμο και θέλει να λέγεται αστική να
συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά,
να μένουν αναπάντητα και μάλιστα να
υποβαθμίζονται επικοινωνιακά. Ίσως
πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που οι
συνάδελφοι δεν καταλήξανε με σπα-
σμένα άκρα στο νοσοκομείο».

Με προσφυγές στη δικαιοσύνη πολεμάμε 
την αυθαιρεσία της διοίκησης

Το σωματείο αποκαλύπτει τις αλχημείες και θέτει προ των ευθυνών της την ηγεσία

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, επισκέ-
φθηκε τον Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής,

Αντιστράτηγο κ. Παπαζαφείρη Χρήστο με σκοπό
να τον ενημερώσει για τα τεράστια προβλήματα της
Δυτικής Αττικής: 

α) Η επικείμενη ανακατανομή από τους συνα-
δέλφους που αποδεσμεύονται από στόχους και
προέρχονται από την Δυτική Αττική να επιστρέψουν
στις οργανικές τους θέσεις. Επίσης να ενισχυθούν
άμεσα τα Τμήματα Ασφαλείας αφού κάποια από
αυτά (Ζεφύρι, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα
και Χαϊδάρι) στην κυριολεξία υπολειτουργούν.  

β) Του γνωστοποιήσαμε τα προβλήματα και τις
εγκληματικές αμέλειες που υφίστανται στο κτίριο
που στεγάζεται το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Ατ-
τικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια
πολιτών και αστυνομικών. Επίσης επισημάναμε τα
τεράστια προβλήματα των Υπηρεσιών Τροχαίας της
περιοχής μας και ειδικά του Τμήματος Τροχαίας
Ελευσίνας το οποίο λειτουργεί οριακά, αλλά και Με-
γάρων καθώς και την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης. 

γ) Η καθημερινή αφαίμαξη από τις Υπηρεσίες
Δυτικής Αττικής (περί των 100 συνάδελφων) για
ενίσχυση άλλων αστυνομικών διευθύνσεων, που
έχει ως αποτέλεσμα η Δυτική Αττική να εγκαταλεί-
πεται στην τύχη της και καθημερινά τα κρούσματα
εγκληματικότητας και η ανασφάλεια των πολιτών
να αυξάνονται. Θέσαμε το ερώτημα αν αυτή η τα-

κτική εφαρμόζεται γιατί θεωρούν την περιοχή της
Δυτικής Αττικής πιο προνομιούχα και με χαμηλό-
τερη εγκληματικότητα από άλλες περιοχές.

δ) Οι καθημερινές μεταγωγές κρατουμένων, η
επί 24ωρου φύλαξη των δομών φιλοξενίας καθώς
και η φύλαξη στόχων από στατικές δυνάμεις, ο γε-
ρασμένος και πολλές φορές ακατάλληλος εξοπλι-
σμός (περιπολικά, μηχανές και ατομικός εξοπλι-
σμός) είναι προβλήματα που δημιουργούν περαι-
τέρω δυσλειτουργίες στην αποτελεσματικότητα των
συναδέλφων της Δυτικής Αττικής. 

ε) Επίσης θίξαμε το θέμα των ΟΜΕΤ οπού συνά-
δελφοι χωρίς να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση
και τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και χωρίς να τους
χορηγείται το προβλεπόμενο επίδομα, βαφτίζονται
ΥΑΤ και ΥΜΕΤ προκειμένου να καλύψουν τα κενά με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συναδέλφους. 

ζ) Επίσης θίξαμε το θέμα της καθαριότητας των
υπηρεσιών μας, αφού εδώ και ένα 6μηνο τουλάχι-
στον δεν υπάρχει καθαριότητα και δεν τηρούνται οι
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με ότι αυτό συνε-
πάγεται και για τους αστυνομικούς και για τους πο-
λίτες. Εδώ θέλουμε να σημειώσουμε ότι εάν το συγ-
κεκριμένο ζήτημα δεν λυθεί άμεσα, η Ένωση μας θα
προσφύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο κ. Γενικός δεν εξεπλάγη από τα προαναφερό-
μενα, προφανώς γιατί είναι και γνωστά και χρόνια
τα προβλήματα και μας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει
να δώσει λύσεις και θέλουμε να ελπίζουμε ότι του-

λάχιστον αυτή την φορά θα υπάρξει αποτέλεσμα.
Η Ένωση μας στόχο έχει την επίλυση των προ-

βλημάτων και όχι τα ευχολόγια, και προς τούτο
ενημερώσαμε τον κ. Γενικό ότι εάν δεν υπάρξουν
ριζοσπαστικές παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε σε
κινητοποιήσεις, τόσο με την στήριξη των συναδέλ-
φων όσο και των πολιτών, διότι αμφότεροι βιώ-
νουμε τα αποτελέσματα των δήθεν λύσεων και
έχουμε πλέον απηυδήσει από την εκκωφαντική
αδιαφορία των ιθυνόντων για τους αστυνομικούς
αλλά και τους πολίτες της Δυτικής Αττικής, αδια-
φορία η οποία δυστυχώς κοστίζει σε εμάς πολύ πό-
νο και αίμα.

Η Ένωση επίσης, ενημέρωσε με υπόμνημά της
μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Προστασίας του πολίτη κ. Νι-
κόλαο Τόσκα καθώς και τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσου-
βάλα αναφορικά με τα προβλήματα του κτιρίου της
οδού Τσαλαβούτα 4 όπου στεγάζεται το Α΄ Τμήμα
Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

«Ειδικότερα αναφέρουμε ότι η εικόνα του εν λό-
γω κτιρίου είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, το κτίριο παρου-
σιάζει υγρασία σε όλους σχεδόν τους τοίχους και
τα ταβάνια καθώς επίσης δεν τηρούνται οι στοιχει-
ώδης κανόνες πυρασφάλειας και είναι ευθεία η
παράβαση του Π.Δ. 71/88 (Περί την Πυροπροστα-
σία) δηλαδή σε μια Αστυνομική Υπηρεσία δεν
υπάρχουν κανόνες πυρασφάλειας, ενώ επίσης δεν

υπάρχει ανελκυστήρας ούτε φυσικά μπορούν άν-
θρωποι με κινητικά προβλήματα να εξυπηρετηθούν
σε μία χώρα η οποία διατυμπανίζει καθημερινά την
ευαισθησία της στα άτομα αυτά.  

Τέλος, μεταξύ των άλλων, η επίθεση που έλαβε
χώρα στις 25 Μαρτίου 2018, κατέδειξε περίτρανα
ότι το κτίριο δεν τηρεί κανένα από τους όρους
ασφαλείας που πρέπει να έχει μια Αστυνομική υπη-
ρεσία με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές των
αστυνομικών αλλά και για το κύρος της Ελληνικής
Αστυνομίας, αν αυτά ενδιαφέρουν έστω και στο
ελάχιστο στους έχοντες κατά τον νόμο την ευθύνη». 

Και προς επίρρωση όλων αυτών, ήρθε και η ένο-
πλη επίθεση εναντίον της ΟΠΚΕ στα Λιόσια, όπου
συνάδελφοί μας είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
Σε τυπικό αστυνομικό έλεγχο υπόπτου οχήματος,
δέχθηκαν τα πυρά από παρακείμενες οικίες, κατα-
δεικνύοντας το «άβατο» της περιοχής και την επι-
κινδυνότητα της αστυνομικής υπηρεσίας. 

Ανάλογες καταγγελίες έγιναν στα ΜΜΕ από τον
πρόεδρο της Ένωσης κ. Γεώργιο Σταματάκη.

Είδαν το χάρο με τα μάτια τους πάλι 
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Την 6η Τακτική Γενική Συνέλευσή
της πραγματοποίησε η Συνδικαλι-
στική Ένωση Αστυνομικών

Υπαλλήλων Ορεστιάδας παρουσία του
Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΥ Γρηγορίου και του Αντιπροέδρου
Οικονομικών κ. ΠΑΝΤΑΖΗ Βασιλείου.

Στην ομιλία του, όπως ανακοίνωσε η
Ένωση, ο Πρόεδρός της κ. ΑΚΙΔΗΣ
Ηλίας, αναφέρθηκε στις ραγδαίες γεω-
πολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο, οι
οποίες όμως έχουν άμεσες επιπτώσεις
στις γειτονικές μας χώρες και κατ’ επέ-
κταση στην χώρα μας, ενώ παράλληλα
αναφέρθηκε στο δυσάρεστο συμβάν με
τους δύο στρατιωτικούς μας οι οποίοι
κρατούνται στις φυλακές της Αδριανού-
πολης, εκφράζοντας παράλληλα τη
συμπαράσταση της Ένωσης και των με-
λών της και ευχήθηκε γρήγορη επι-
στροφή τους στην πατρίδα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μικρά
και μεγάλα προβλήματα που απασχο-
λούν το σύνολο του συνδικαλιστικού
κινήματος και κλείνοντας την ομιλία του
αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, το
οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα
έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με
αποτέλεσμα στο ΠΡΟΚΕΚΑ και στο ΚΥΤ
να κρατούνται υπερδιπλάσιοι παράνομοι
μετανάστες εγκυμονώντας κινδύνους

τόσο για τους συναδέλφους όσο και για
τους μετανάστες, ενώ για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος απαιτείται η άμε-
ση ενίσχυση με προσωπικό και η κάλυ-
ψη όλων των κενών οργανικών θέσεων
της Δ.Α. Ορεστιάδας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ Γρηγόριος ο οποίος έκανε μία γρή-
γορη αναφορά στο διεκδικητικό πλαίσιο
της Ομοσπονδίας ενώ αναφέρθηκε
εκτενώς στην νέα προσφυγή μας στο
ΣτΕ αναφορικά με την συνταγματικότητα
του νέου μισθολογίου, η έκβαση της
οποίας πιθανότατα θα αποτελέσει ορό-
σημο για την ολική ανατροπή του μι-
σθολογίου και τον επαναπροσδιορισμό
του σύμφωνα με της αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναφορικά
με την ανωτατοποίηση της Σχολής
Αστυφυλάκων τόνισε ότι οι συνθήκες
είναι πλέον ώριμες και οι συζητήσεις με
τα συναρμόδια υπουργεία είναι σε προ-
χωρημένο στάδιο, οπότε αναμένονται
σύντομα θετικές εξελίξεις.

Τέλος, το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος
Οικονομικών Θεμάτων κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Βασίλειος ο οποίος ανέπτυξε λεπτομε-
ρώς τις πολλές παθογένειες και στρε-
βλώσεις του νέου μισθολογίου, ανέλυσε
το νέο τρόπο υπολογισμού των κρατή-

σεων αλλά και τις μακροπρόθεσμες επι-
πτώσεις των κρατήσεων για τον ασφα-
λιστικό φορέα, στη χορήγηση της σύν-
ταξης και του εφάπαξ κύριας ασφάλισης.

Επικίνδυνες μεταγωγές
Εξάλλου, η Συνδικαλιστική Ένωση

Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας
επανέφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα
με τις μεταγωγές ψυχικά πασχόντων
ατόμων, ζητώντας τη λήψη μέτρων. 

Η Ομοσπονδία με τη σειρά της απευ-
θύνθηκε στον Αρχηγό Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΟΥΒΑΛΑ τονίζοντας ότι έτσι όπως γί-
νονται οι μεταγωγές (με περιπολικό
όχημα) «καταστρατηγείται κάθε έννοια
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφετέ-
ρου ο ασθενής-μεταγόμενος χαρακτη-
ρίζεται και μετάγεται ως κρατούμενος,
έστω και με τις προϋποθέσεις της προ-
στατευτικής φύλαξης μέχρι οριστικής
παραδόσεως του στις μονάδες ψυχικής
υγείας.

Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγ-
γελιών σε ακούσιους εγκλεισμούς, λόγω
της ιδιαιτερότητας των συμβάντων και σε
συνδυασμό με την ένστολη παρουσία
αστυνομικών, θα πρέπει να συνοδεύεται
και από κρατικούς λειτουργούς εξειδι-
κευμένους με το αντικείμενο, προκειμέ-

νου να αποφεύγονται ενέργειες που εκ-
θέτουν το σώμα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και εν γένει τους συναδέλφους μας,
οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εκ-
παίδευση και τις γνώσεις σε ένα θέμα
αμιγώς ιατρικό-επιστημονικό.

Παρότι ο Ν.2071/1992 ορίζει ρητά
τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει
να διενεργούνται αυτές οι μεταγωγές,
συνδυαστικά με την έκδοση εισαγγελι-
κών διατάξεων (Εισαγγελία Πρωτοδι-
κείου Πατρών) και την σχετική με το θέ-
μα ενημέρωση των αρμόδιων υπηρε-
σιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο-
μίας, συνεχίζεται μια άνευ προηγουμέ-
νου παρερμηνεία της κείμενης νομοθε-
σίας και για τους λόγους αυτούς ζητού-
με από εσάς την άμεση θεσμική σας πα-
ρέμβαση, ως προς την πιστή εφαρμογή
των διατάξεων και αποφυγή των σκο-
πούμενων κατά περίπτωση δυνητικών
ερμηνειών-εφαρμογών τους».

Ουσιαστική ενημέρωση στη Γενική συνέλευση του σωματείου

ΝέαΑστυνομία Απρίλιος 2018

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Καταστρατηγείται κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Χρειαζόταν μόνο μια πολιτική απόφαση ώστε
σε διάστημα μερικών ωρών οι Αστυνομικές
δυνάμεις να καταφέρουν χωρίς κανένα απο-

λύτως πρόβλημα να εκκενώσουν πλήρως τους κα-
ταυλισμούς στα ετοιμόρροπα κτήρια της ΑΒΕΞ και
του Λαδόπουλου, όπου διέμεναν πάνω από 600
αλλοδαποί. Για άλλη μια φορά οι Αστυνομικοί της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, των Αθηνών και
των όμορων Διευθύνσεων, απέδειξαν ότι τους δια-
κρίνει ανθρωπισμός, υψηλού επιπέδου επαγγελ-
ματισμός και αποτελεσματικότητα».

Αυτά τονίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, συμπληρώνοντας ότι
«οφείλει να συγχαρεί όσους συνετέλεσαν στην αί-
σια έκβαση αυτής της κατάστασης και ιδιαιτέρως
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες από την
ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας έως και τον πιο χα-
μηλόβαθμο που συμμετείχαν στην σημερινή μεγά-

λη για την περιοχή μας Αστυνομική επιχείρηση.
Αναμένουμε τέλος ότι οι εν λόγω χώροι στο μέλ-

λον να διασφαλιστούν, ώστε να μην δημιουργη-
θούν εκ νέου καταυλισμοί και το λιμάνι αλλά και η
πέριξ κατοικημένη περιοχή, να επανέλθουν και να
παραμείνουν στην ομαλότητα μόνιμα».

Να σημειώσουμε ότι η Ένωση είχε διοργανώσει
και ανοικτή εκδήλωση διαμαρτυρίας για το θέμα
αυτό ενώ προέβη και σε σχετική καταγγελία όταν
προ μερικών ημερών «ένας νέος άνθρωπος έπεφτε
νεκρός στο λιμάνι της Πάτρας. Αυτή τη φορά από
σφαίρα πιστολιού που τον χτύπησε στο κεφάλι, και
η οποία προερχόταν από όπλο που κρατούσε ομο-
εθνής του. Το περιστατικό βέβαια συνέβη κατά την
διάρκεια επίθεσης με πέτρες και λοστούς δεκάδων
αλλοδαπών από τον έναν καταυλισμό στον άλλον,
και ως απάντηση αντίστροφης επίθεσης που είχε
γίνει τις προηγούμενες ώρες».

Συνάντηση για το νέο Μέγαρο Αστυνομίας
Συνάντηση με το Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πε-

λετίδη είχε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ένωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
Σταύρο Τσεκούρα, τον Αντιπρόεδρο Χαράλαμπο
Τσίτσικα και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Μπα-
λάση, σε συνέχεια των συναντήσεων της με θέμα την
ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα.
Από τον κ. Δήμαρχο έγινε, όπως και κατά το παρελ-
θόν, σαφές ότι είναι υπέρ της ανέγερσης κτηρίου σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, το οποίο
ήδη έχει οριστεί από τον πολεοδομικό σχεδιασμό της
πόλης ως χώρος ανέγερσης Αστυνομικών εγκατα-
στάσεων. Μετά από διεξοδική μελέτη των αρμοδίων
της Δημοτικής Αρχής και την διαβεβαίωση του πα-
ρόντα Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Στάμου Παύλου, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο
οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των

οδών Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών και Αγίας
Σοφίας στην Πάτρα και είναι συνολικής εκτάσεως
περί τα έξι (6) στρέμματα, είναι οικοδομήσιμο ενώ
υπάρχει η δεδομένη η θέληση του κ. Δημάρχου για
την παραχώρησή του με σκοπό την ανέγερση Αστυ-
νομικού Μεγάρου. Ακόμα αναφέρθηκε εκ μέρους
του κ. Δημάρχου η πρόθεση της ίδρυσης στις νέες
εγκαταστάσεις, Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για τα
παιδιά των εργαζομένων. Η Ένωσή μας παράλληλα,
σε πρόσφατη εκ νέου συνάντηση με την ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε δεσμεύσεις ότι υπάρ-
χουν άμεσα διαθέσιμα κονδύλια για την ανέγερση
του εν λόγω κτηρίου στην Πάτρα», σημειώνει το σω-
ματείο σε σχετική ανακοίνωσή του.

Χρειαζόταν πολιτική βούληση
ΑΧΑΪΑ

Το έλλειμμα αστυνόμευσης στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Βοιωτίας επαναφέρει η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας, απαι-

τώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων  ειδικά για
τα προβλήματα στη θέση Πυρί Θηβών και στην αε-
ρογέφυρα της ΕΟ Θηβών-Λιβαδειάς.

Με έγγραφό της προς την Ηγεσία το οποίο κοι-
νοποιεί και στην Εισαγγελία, αναφέρεται εκτενώς
στα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και προ-
τείνει να γίνουν κατασκευαστικά έργα και να το-
ποθετηθούν σύγχρονα μέσα εποπτείας για την
πρόληψη και καταστολή παράνομων πράξεων. 

Η ΠΟΑΣΥ από την πλευρά της απευθύνθηκε στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟ-
ΣΚΑ και τους αρμόδιους αξιωματικούς της Ηγεσίας
καλώντας τους να αξιολογήσουν τα διαλαμβανό-
μενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης
«με κυρίαρχο θέμα την διασφάλιση της σωματικής
ακεραιότητας, των αστυνομικών, που διατίθενται
από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας για
την επιτήρηση της αερογέφυρας επί της Ε.Ο. Θη-
βών – Λιβαδειάς, προς πρόληψη και αποτροπή
έκνομων ενεργειών από παρακείμενο καταυλισμό.
Το δόγμα αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής,

θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς μία ορθολογική
διαχείριση της εγκληματικότητας που αναπτύσσεται
άναρχα και επικίνδυνα, επ’ ωφελεία της τοπικής
ενότητας, που για να καταστεί όμως αυτή εφικτή,
επιβάλλεται η πολιτική και η υπηρεσιακή βούληση,
που θα κινείται στον άξονα και στο πλαίσιο των
προτάσεων που διατυπώνονται από την Πρωτο-
βάθμια Οργάνωσή μας.

Προστατέψτε με τις αποφάσεις σας την κοινωνία
των πολιτών, που μαστίζεται από ακραία μορφή εγ-
κληματικότητας, καθώς επίσης και αυτούς που εί-
ναι εντεταλμένοι για την προάσπισή της, δηλαδή

τους ένστολους λειτουργούς, που πραγματικά νιώ-
θουν και αυτοί απροστάτευτοι από λάθη και παρα-
λείψεις των διοικούντων.

Ευελπιστούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη να μην αποτελεί μια απλή αναφορά, αλλά επί
της ουσίας να ενσαρκώνει τη φύση και την απο-
στολή του, που πηγάζει εκ του Συντάγματος και να
μην αποτελεί ένα κακώς εννοούμενο λογοπαίγνιο,
βαλλόμενο πανταχόθεν από αυτούς που πραγμα-
τικά και αλλότρια θέλουν να το υποβαθμίσουν
όπως και τα στελέχη του».

Η κοινωνία μαστίζεται από ακραία μορφή εγκληματικότητας
ΒΟΙΩΤΙΑ
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Με τον Γ.Γ. Δημοσίας Τάξεως κ.
Δημήτριο Αναγνωστάκη και
Υπηρεσιακούς παράγοντες συ-

ναντήθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
της Θεσσαλίας, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας.

Στην συνάντηση η οποία διεξήχθη σε
καλό κλίμα οι συνδικαλιστικοί εκπρό-
σωποι των Αστυνομικών της Θεσσαλίας
ανέπτυξαν και ενημέρωσαν τον κ. Γενι-
κό Γραμματέα και τους επιτελείς Ανώ-
τατους Αξ/κούς που τον συνόδευαν,
για τα προβλήματα που απασχολούν το
προσωπικό των αντίστοιχων Αστυνομι-
κών Διευθύνσεων.

Από πλευράς της Ένωσης Αστυνομι-
κών Λάρισας, αναδείχθηκε η φύλαξη
διαφόρων στόχων και η κατασπατάληση
δυνάμεων σε αυτούς, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για την λειτουργία των υπη-
ρεσιών καθώς και για την αστυνόμευση
του πολεοδομικού συγκροτήματος της
πόλης της Λάρισας. 

Αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά το
πρόβλημα της μη έγκαιρης έκδοσης των
διαταγών που αφορούν την μετακίνηση
των διμοιριών υποστήριξης της Διεύ-
θυνσης, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται
εντελώς η εβδομαδιαία υπηρεσία προ-
καλώντας αναστάτωση στον οικογενει-
ακό προγραμματισμό των συναδέλφων.
Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι εκτελούντες υπηρεσία
συνάδελφοι στην δομή φιλοξενίας προ-

σφύγων στο Κουτσόχερο και με αφορ-
μή το πρόσφατο περιστατικό βανδαλι-
σμού του οικίσκου από ομάδα προσφύ-
γων, απαιτήθηκε η έκδοση ξεκάθαρων
εντολών-κατευθύνσεων από την πλευ-
ρά της διοίκησης, ενώ για πολλοστή
φορά ζητήθηκε η άμεση επιτέλους
ύπαρξη καθηκοντολογίου. Τέλος, ζητή-
θηκε η άμεση διευκρίνιση διαταγής του
Α.Ε.Α. για την καταβολή 60% του δι-
καιούμενου χρηματικού ποσού εκτός
έδρας στους μετακινούμενους συνα-
δέλφους στα νησιά ή στον Έβρο με το
πρόγραμμα ΑΣΠΙΔΑ και εάν περιλαμβά-
νεται σε αυτό το ποσό και η πληρωμή
του καταλύματος των μετακινούμενων.

Από την πλευρά τους ο κος Γενικός
Γραμματέας και ο Επιτελάρχης Αντι-
στράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης,
ανέφεραν ότι για την φύλαξη των δια-
φόρων στόχων υπάρχει συγκεκριμένη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί
και προέτρεψαν σε αυτό την τοπική
ηγεσία προκειμένου να γίνουν όλες οι
απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες. 

Για την μη έγκαιρη έκδοση των δια-
ταγών ο κος Επιτελάρχης αναγνώρισε
το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε
ότι θα δώσει σαφείς εντολές και οδη-
γίες στις υφιστάμενές υπηρεσίες ενώ
για την δικαιούμενη προκαταβολή των
εκτός έδρας του μετακινούμενου προ-
σωπικού ανέφερε ότι θα μελετήσει την
προοπτική αύξησης σε 70 η και 80%.

Για τη δομή φιλοξενίας στο Κουτσόχερο
λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα τοποθε-
τηθεί σύγχρονη αλεξίσφαιρη σκοπιά με
όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές
ασφαλείας ενώ για το καθηκοντολόγιο
θα τεθεί το θέμα άμεσα στην αρμόδια
Αντ/γο κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. 

Τέλος ο Υπ/γος κος Παναγιώτης
Ντζιοβάρας ανέφερε ότι υπάρχουν σε
εξέλιξη δεκάδες διαγωνισμοί προμήθει-
ας οχημάτων όλων των τύπων καθώς
και αναλώσιμων υλικών οι οποίοι είναι
της τάξεως των 40 και πλέον εκατομ-
μυρίων ευρώ προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΣ στο Ειρηνοδικείο
Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας στα

πλαίσια επισκέψεων σε περιφερειακές
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Λάρισας επισκέφθηκε το Α.Τ. Φαρσά-
λων. Στον χώρο του Ειρηνοδικείου που
στεγάζεται στον επάνω όροφο του
Αστυνομικού Τμήματος πραγματοποι-
ήθηκε ανοιχτή συνεδρίαση του τακτικού
διοικητικού συμβουλίου μηνός Απριλί-
ου. Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν
και αρκετοί συνάδελφοι της εν λόγω
υπηρεσίας. 

Συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα τρέ-
χοντα ζητήματα που αφορούν το σύνο-
λο του Αστυνομικού προσωπικού και
λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις σε αι-

τήματα συναδέλφων. Από τον Πρόεδρο
έγινε εκτενής και λεπτομερής ανάλυση
των διατάξεων που προβλέπονται από
το καταστατικό του Σωματείου μας σχε-
τικά με το ταμείο της Ε.Α.Λ. καθώς και
το ταμείο Αλληλοβοήθειας. Από τους
παρόντες τέθηκαν αρκετά ερωτήματα τα
οποία απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο
και από τα λοιπά μέλη ενώ το αμέσως
προσεχές διάστημα το Διοικητικό Συμ-
βούλιο θα αναλάβει πρωτοβουλίες για
την δρομολόγηση των θεμάτων που

αναφέρθηκαν. Το Δ.Σ της Ε.Α.Λ. θα
πραγματοποιήσει επισκέψεις σε όλες τις
υπηρεσίες υπαίθρου διενεργώντας
ανοιχτά διοικητικά συμβούλια προκει-
μένου να καταγράψει τα προβλήματα
που τυχόν απασχολούν τους υπηρε-
τούντες σε αυτές και θα προσπαθήσει
να δώσει λύσεις σε αυτά με παρεμβά-
σεις αποδεικνύοντας για μια ακόμη φο-
ρά ότι είναι δίπλα στον σκληρά εργαζό-
μενο συνάδελφο αφουγκραζόμενο τα
προβλήματα και τις δυσκολίες όλων. 

Συνάντηση με τον Γ.Γ. Δημοσίας Τάξεως και Υπηρεσιακούς παράγοντες
ΛΑΡΙΣΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνου και του
Σωματείου Ειδικών Φρουρών Κρήτης πραγ-

ματοποίησαν κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη,
τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Α.Ε.Α. Αντι-
στράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη και τον Προ-
ϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού του Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ.
Ανδρέα Δασκαλάκη.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «αναφέρθηκαν
προβλήματα που ταλανίζουν το Αστυνομικό προ-
σωπικό, η επίλυση των οποίων θα βελτιώσει την
καθημερινότητά του καθώς και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες προς τους πολίτες.  Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στην παλαιότητα των οχημάτων, στην βελ-
τίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και στην εξέ-
λιξη των εργασιών που αφορούν την ανέγερση του
νέου Αστυνομικού Μεγάρου.

Όπως ενημερωθήκαμε, βρίσκονται σε εξέλιξη
αρκετοί διαγωνισμοί, για αγορά νέου στόλου οχη-
μάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ο φάκελος
έργου του νέου Αστυνομικού Μεγάρου βρίσκεται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπου
ο Γ.Γ. κ. Αναγνωστάκης μας διαβεβαίωσε ότι θα
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκει-
μένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες διεκπεραί-
ωσής του».

Εξάλλου, αντιπροσωπεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.
της Ένωσης, πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάν-
τηση με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δι-
ευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο κ.  Κωνσταντίνο
Λαγουδάκη κατά την οποία, μεταξύ άλλων, «συζη-
τήθηκαν τα θέματα της εκπαίδευσης, η αγορά νέου
στόλου οχημάτων και ο εφοδιασμός αναλώσιμου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Ο  Γενικός Περιφερει-
ακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, δεσμεύτηκε
ότι άμεσα και υπό την προϋπόθεση σχετικού αιτή-

ματος του Αστυνομικού Διευθυντή Ρεθύμνης, θα
πραγματοποιήσει σχολείο - εκπαίδευση του υπάρ-
χοντος προσωπικού που στελεχώνει την Ο.Π.Κ.Ε.
αλλά και νέου αστυνομικού προσωπικού το οποίο
επιθυμεί να υπηρετήσει σε αυτή. Επιπλέον, ως προς
την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού που
στελεχώνει τα Τ.Α.Ε. Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου
καθώς και την Ο.Π.Κ.Ε. Ρεθύμνης, υπήρξε δέσμευ-
σή του να καθιερωθεί ανά εξάμηνο πολυήμερη
συντηρητική εκπαίδευση.

Περαιτέρω, αναφορικά με τον αναλώσιμο υλι-
κοτεχνικό εξοπλισμό, ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης δεσμεύτηκε να
λειτουργήσει ως αρωγός, προκειμένου να εγκρι-
θούν αντίστοιχα κονδύλια για την υλοποίηση αν-
τιστοίχων δαπανών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόν-
των του αστυνομικού προσωπικού όλων των Υπη-
ρεσιών μας, με σεβασμό τόσο προς τους ίδιους

τους αστυνομικούς όσο και στον πολίτη.
Τέλος, δόθηκε η υπόσχεση ότι, υλοποιηθείσης

της δωρεάς των οχημάτων από την οικογένεια
Λεμπιδάκη, γεγονός που αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί σε περίπου ένα μήνα, θα μεριμνήσει αυτά να
κατανεμηθούν δίκαια στις Αστυνομικές Υπηρεσίες
και των τεσσάρων νομών της Κρήτης».

Το σωματείο με ενέργειές του, τέλος, σε συνερ-
γασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών διεκδικεί την επίλυση του προβλήματος
της μη αποζημίωσης της πρακτικής εκπαίδευσης
της σειράς αστυφυλάκων 2011-2013.

Δεσμεύσεις της ηγεσίας για εκπαίδευση και νέα οχήματα
ΡΕΘΥΜΝΟ

Με έξι αστυνομικούς θα ενισχυθεί η Διεύ-
θυνση Αστυνομίας Κεφαλονιάς για την κά-
λυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγ-

κών του αεροδρομίου από 1/6/2018 με πρόσφα-
τη διαταγή του Αρχηγείου. Παραμένουν όμως ακό-
μα πολλά άλυτα προβλήματα στην καθημερινή λει-
τουργία των υπηρεσιών τόσο της έδρας αλλά κυ-
ρίως τώρα των περιφερειακών υπηρεσιών (Πόρος,
Σάμη, Ιθάκη και Ληξούρι) oι οποίες κυριολεκτικά
τείνουν να γίνουν υπηρεσίες φαντάσματα.

Αυτό αναφέρει με ανακοίνωσή της η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλληνίας και Ιθά-

κης, τονίζοντας ότι «η έλλειψη προσωπικού από την
μια και οι υπηρεσιακές απαιτήσεις που επικεντρώ-
νονται σε μεγάλο βαθμό στην συγκέντρωση αριθ-
μών από την άλλη, παράγουν κλίμα εντάσεων και
συγκρούσεων σε μεγάλη συχνότητα τελευταία με-
ταξύ του εναπομείναντος παρόντος αστυνομικού
προσωπικού με το οποίο δεν δύναται να ικανοποι-
ηθούν οι υπηρεσιακές απαιτήσεις. Ας ληφθεί υπόψη
ότι η μη συγκέντρωση των αριθμών (στόχων) δεν
σημαίνει κατ’ ανάγκη μείωση της αστυνόμευσης αλ-
λά αντίθετα μπορεί να ερμηνευθεί και ως μείωση της
παραβατικότητας των πολιτών. Ας απαλλαγούμε επι-

τέλους από το αδιέξοδο κυνήγι των αριθμών το
οποίο προκαλεί φθορά τόσο του έμψυχου δυναμι-
κού αλλά και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Το αν-
τίκτυπο δε που προκαλείται είναι και υπηρεσιακό αλ-
λά και κοινωνικό... Ας προλάβουμε τα χειρότερα...»

Το προεδρείο της Ένωσης συναντήθηκε με το-
πικούς εκπροσώπους του ΚΚΕ στο Εργατικό Κέν-
τρο Αργοστολίου, όπου συζητήθηκαν τοπικά αλλά
και γενικότερά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
αστυνομικοί υπάλληλοι και τα οποία θα τεθούν από
το ΚΚΕ στη Βουλή. Τέλος, το σωματείο, με αφορμή
τα γεγονότα που σχετίζονταν με τον ηλεκτρονικό

πλειστηριασμό στο Αργοστόλι εξέδωσε ανακοίνωση
τονίζοντας ότι η θέση του ως τοπική συνδικαλιστική
Ένωση , συμπίπτει  και τις ανακοινώσεις της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟ-
ΑΣΥ) που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς τους τελευ-
ταίους μήνες. «Επίσης επισημαίνουμε απευθυνόμε-
νοι προς τους αρμόδιους  που σχετίζονται με την
συμμετοχή της τοπικής αστυνομίας σε τέτοια τοπι-
κά περιστατικά στο μέλλον να  εξετάζεται με ρεα-
λισμό και  μέτρο ο βαθμός και το είδος της συμ-
μετοχή μας και πάντα με γνώμονα τους νόμους και
τους κανονισμούς».

Τείνουν να γίνουν υπηρεσίες φαντάσματα 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
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ΡΟΔΟΠΗ

Παρουσία του προέδρου της ΠΟ-
ΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκου
και του ταμία κ. Γεωργίου Κου-

λιάκη πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή
η 24η τακτική γενική συνέλευση της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρο-
δόπης, με σύνθημα «Αυτός που αγωνί-
ζεται μπορεί να χάσει, αυτός όμως που
δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει».

Αγωνιστικό χαιρετισμό απηύθυνε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γερακα-
ράκος, ενημερώνοντας και για τις πρω-
τοβουλίες του συνδικαλιστικού μας κι-
νήματος για την επίλυση των προβλημά-
των που μας απασχολούν, ενώ αναλυ-
τική ενημέρωση για θέματα Οικονομικά
- Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά έγινε
από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ κ.
Χάρη Μπουκουβάλα.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης

εγκρίθηκαν από το Σώμα ο Διοικητικός
και Οικονομικός Απολογισμός, η μείωση
μηνιαίας συνδρομής μελών κατά 2 €, η
παροχή οικονομικής ενίσχυσης ύψους
δύο χιλιάδων ευρώ σε μέλος του σωμα-
τείου για σοβαρό πρόβλημα υγείας που
αντιμετωπίζει, η  δημιουργία κλειστής
ομάδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
για ενημέρωση των οικονομικά τακτο-
ποιημένων μελών, καθώς και η ημερο-
μηνία Εκλογών.

«Στην φετινή Γενική  Συνέλευση δεν
κλήθηκαν πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και
λοιποί θεσμικοί παράγοντες για τον μο-
ναδικό λόγο ότι  δεδομένων των μεγά-
λων τοπικών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν τα μέλη μας, αποφασίστηκε να
κληθούν μόνο η τοπική Φυσική Ηγεσία
και οι Διοικητές όλων των Αστυνομικών
Υπηρεσιών προκειμένου ο χρόνος όλος

να διατεθεί αποκλειστικά στην ανάδειξη,
συζήτηση και εξεύρεση τρόπων επίλυσής
τους, παρουσία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ένωσής μας και της Διοί-
κησης της Ομοσπονδίας μας» σημειώνει
μεταξύ άλλων το σωματείο.

«Κυρίαρχα προβλήματα που απασχό-
λησαν την Γ.Σ. ήταν η μη χορήγηση των
δικαιούμενων ημερησίων αναπαύσεων
στο αστυνομικό προσωπικό ειδικά από
κάποιες Υπηρεσίες της έδρας - όπως το
Α.Τ. Κομοτηνής, το Τ.Α. Κομοτηνής, το
Τ.Σ.Φ. Ιάσμου - που οφείλουν ιδιαίτερα
μεγάλο αριθμό, η μη έκδοση της υπηρε-
σίας σε εβδομαδιαία βάση,  η φιλοξενία
υπεράριθμων κρατουμένων ειδικά στα
κρατητήρια του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου στα οποία
το τελευταίο χρονικό διάστημα τείνει να
παγιωθεί μία απαράδεκτη κατάσταση τό-
σο για τις εργασιακές συνθήκες και την

εργασιακή ασφάλεια των μελών μας όσο
και για τις συνθήκες διαβίωσης – αν-
θρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων,
καταστρατηγούμενης παράλληλα της
αναλογίας διατιθέμενων σκοπών και
αριθμού των κρατουμένων και η διάθεση
δεύτερων σκοπών μέσα σε περιπολικά
εδώ και ένα χρόνο περίπου στο Τουρκι-
κό Προξενείο – Οικία Τούρκου Προξένου
χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση
αλεξίσφαιρων κουβουκλίων για την δι-
καιούμενη ασφάλειά τους στην εργασία».

Τέλος, αναλυτική ενημέρωση έγινε και
από τη Νομική Σύμβουλο της Ένωσης κα
ΚΑΛΛΗ Χαριθέα όσον αφορά στην υπο-
χρέωση της Διοίκησης να τηρεί πιστά τα
Π.Δ. που αφορούν στα εργασιακά δι-
καιώματα, τα ρεπό, τη μη χορήγηση των
δικαιούμενων αποζημιώσεων για δεδου-
λευμένα πέραν της πενθήμερης εργα-

σίας, τον κίνδυνο στον οποίο η Υπηρεσία
εκθέτει τα μέλη του σωματείου που δια-
θέτει σε φύλαξη μόνιμων σταθερών στό-
χων χωρίς προηγουμένως να διασφαλί-
σει την τοποθέτηση αλεξίσφαιρων κου-
βουκλίων για την ασφάλειά τους κ.λπ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Την ίδρυση Αστυνομικής Υπηρε-
σίας Αερολιμένα Ιωαννίνων ζητά
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Ιωαννίνων, επικαλούμενη την αυ-
ξανόμενη επιβατική κίνηση του αερο-
δρομίου Ιωαννίνων από χώρες - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
εκτός χωρών συνθήκης Schengen.

«Σήμερα, η συνεχώς αυξανόμενη κί-
νηση του Αεροδρομίου Ιωαννίνων, με
πτήσεις από Σκανδιναβικές χώρες αλλά
και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή και εκτός Σέγκεν, όπως το Ισραήλ
και η Κύπρος αντίστοιχα, σε συνδυασμό
με τα επανειλημμένα κρούσματα προ-
σπαθειών εισόδου στην χώρα μας και
εξόδου προς την Ευρώπη παράνομων
μεταναστών, καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη ίδρυσης του Α.Τ Αερολιμένα
Ιωαννίνων» τονίζει ειδικότερα.

«Το Α.Τ. Αερολιμένα θα ασκεί στην πε-
ριοχή δικαιοδοσίας του το σύνολο των
Αστυνομικών αρμοδιοτήτων, μεταξύ των
οποίων και ο έλεγχος της νόμιμης διακί-
νησης ημεδαπών και αλλοδαπών καθώς
και η εφαρμογή της νομοθεσίας περί
προστασίας του εθνικού νομίσματος και
συναλλάγματος, η δε τοπική του αρμο-
διότητα θα ταυτίζεται με τον περιφραγμέ-
νο και οριοθετημένο χώρο των εγκατα-

στάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαν-
νίνων περιοριζόμενης αντιστοίχως της
τοπικής αρμοδιότητας της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας, του Αστυνομικού Τμήμα-
τος και του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννί-
νων. Βεβαίως, κυρίαρχο ζήτημα της στε-
λέχωσης αυτής της υπηρεσίας, αποτελεί
και η επάνδρωσή της  με μόνιμο προσω-
πικό εκτός Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαν-
νίνων και όχι η κάλυψη των αναγκών
λειτουργίας της από το ήδη υπάρχον, το
οποίο δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγ-
κες των λοιπών Αστυνομικών υπηρεσιών
του νομού. Έμπειρα στελέχη τα οποία με
την κατάλληλη εκπαίδευση θα είναι έτοι-
μα, αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν δύ-
σκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις,
διότι από την εξειδίκευση, τις γνώσεις,
την ψυχραιμία και τις ικανότητες του
Αστυνομικού, πολλές φορές κρέμονται
κυριολεκτικά ανθρώπινες ζωές».  

Η Ομοσπονδία, λαμβάνοντας γνώση
του αιτήματος αυτού, με παρέμβασή της
προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, τις
καλεί να το υιοθετήσουν.

Διεκδίκηση επιδόματος
Τέλος, το σωματείο ενημέρωσε τα μέ-

λη του για την απάντηση του αναπληρω-
τή Υπουργού εσωτερικών κ. Νίκου Τό-

σκα έπειτα από ερώτηση των βουλευτών
του Ελληνικού κοινοβουλίου κ.κ  Κων-
σταντίνου Τασούλα (Ιωαννίνων), Γιάν-
νη Αντωνιάδη (Φλώρινας) και  Μαρίας
Αντωνίου (Καστοριάς) για το ζήτημα της
διεκδίκησης του επιδόματος παραμεθο-
ρίου, καθώς και το Δελτίο Τύπου το
οποίο εξέδωσε ο βουλευτής Ιωαννίνων
κ.  Κωνσταντίνους Τασούλας.

Η ερώτηση στην Βουλή κατατέθηκε
κατόπιν της κοινής ανακοίνωσης των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Καστοριάς,
Κέρκυρας και Φλώρινας αν και ο
υπουργός από την πλευρά του απάντησε
ότι τα οικονομικής φύσεως ζητήματα
αντιμετωπίζονται κάθε φορά με βάση την
υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση
της χώρας. «Σε κάθε περίπτωση δηλώ-
νουμε ξεκάθαρα πως δεν απεμπολούμε
τίποτε, από όσα δικαιούμαστε και μας
ανήκουν, τονίζοντας πως το επίμαχο αυ-
τό ζήτημα θα συνεχίσει να έχει κυρίαρχη
θέση στην ατζέντα των διεκδικήσεών
μας. Με οδηγό το δίκαιο, δεν παραιτού-
μαστε των αξιώσεών μας, απεναντίας
συνεχίσουμε να διεκδικούμε το επίδομα
παραμεθορίων περιοχών, ως ότου το αί-
τημά μας αυτό ικανοποιηθεί», καταλήγει
η ανακοίνωση της Ένωσης Ιωαννίνων. 

Αναγκαία η ίδρυση Αστυνομικής Υπηρεσίας
Αερολιμένα Ιωαννίνων

Σειρά παρεμβάσεων έχει να επιδείξει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ζακύνθου ενόψει της τουριστικής περιόδου. Από το Μάρτιο είχε ζητήσει
από την οικία Διεύθυνση Αστυνομίας να ενημερωθεί για τις ενέργειές της

αναφορικά με τους αποσπασμένους για τη θερινή περίοδο και τις συνθήκες
διαβίωσής τους στο νησί, ενώ στη συνέχεια με άλλο έγγραφό της και με αφορ-
μή παράπονα συναδέλφων για έλλειψη δημοσίων ειδών, τόνισε ότι η Υπηρεσία
είναι εκείνη που έχει την απόλυτη ευθύνη και υποχρέωση για τη χορήγησή τους.

Τέλος,  εξέπεμψε για πολλοστή φορά  κραυγή αγωνίας, καταγγέλλοντας τη
μη έγκαιρη και με ικανό αριθμό αστυνομικών, ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ζακύνθου.  «Κάθε έτος εκφράζουμε έντονα τις ανησυχίες μας και δυ-
στυχώς τα γεγονότα μας επιβεβαιώνουν, να επαναλαμβάνουμε την ανάγκη ενί-
σχυσής της με το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό 25 μονίμων και 30 δοκί-
μων αστυνομικών. Μάλιστα εκτιμάται, ότι επιβάλλεται η σταδιακή ενίσχυση από
την αρχή εκάστης θερινής περιόδου, ήτοι από δεύτερο δεκαήμερο Απριλίου,
και για τους λόγους δεν θα εισέλθουμε και πάλι σε λεπτομερείς αναλύσεις τις
οποίες γνωρίζετε», αναφέρει μεταξύ άλλων σε έγγραφό της προς την πολιτική
και φυσική ηγεσία. Μάλιστα, αναδεικνύει και το μείζον πρόβλημα της φυγής
του προσωπικού με αλλαγή του τόπου συμφερόντων του για Υπηρεσίες εκτός
Ζακύνθου, σημειώνοντας ότι «συνεχίζεται με κατακόρυφα μειούμενο το ενδια-
φέρον του προσωπικού να υπηρετήσει στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου,
έστω και με απόσπαση, συνέπεια των εργασιακών συνθηκών». 

«Η ελπίδα και τα ευχολόγια, να μην ξανασυμβούν γεγονότα εγκληματικό-
τητας που σημάδεψαν  το νησί της Ζακύνθου τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν
θέση και δεν αρμόζουν στο Αστυνομικό Σώμα. Επιβάλλεται να υπάρξουν σύγ-
χρονες στρατηγικές αστυνόμευσης πρόληψης και καταστολής, για να μην ξα-
ναγίνουμε αρνητικά πρωτοσέλιδα σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τάση φυγής λόγω 
των δυσμενών συνθηκών

εργασίας

«Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, 
αυτός όμως που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει»

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτα-
νίας διαμαρτύρεται για τις ενέργειες σειράς
αστυνομικών υπηρεσιών προς τους επικε-

φαλής τους και τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας
Νοτίου Ελλάδος, επειδή την 10-05-2018 διατάχ-
θηκε η Διμοιρία Υποστήριξης της Δ.Α. Ευρυτανίας
να ενισχύσει την Γ.Α.Δ.Α, μέχρι 13-05-2018 για
τον τελικό αγώνα ποδοσφαίρου του κυπέλλου Ελ-
λάδας. Κατά την παραμονή της διμοιρίας στην

Αθήνα διαπιστώθηκαν τα εξής, σύμφωνα με το σω-
ματείο:

α) Παρά το ότι η ημερομηνία του αγώνα ήταν
από καιρό γνωστή, η διμοιρία αναγκάστηκε να δια-
μείνει σε ξενοδοχείο στην Αρτέμιδα τουλάχιστον
μία με μιάμιση ώρα απόσταση από τα σημεία εκτέ-
λεσης Υπηρεσίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ταλαιπωρία των συναδέλφων. β) Το ξενοδοχείο
βρισκόταν εκτός κατοικημένης περιοχής και όλοι

οι συνάδελφοι ήταν αναγκασμένοι να πάρουν ταξί
για να βρεθούν εντός πόλεως για την σίτισή τους
ή για να πιουν ένα καφέ. γ) Σε όλες τις παλαιότερες
ενισχύσεις της Διμοιρίας μας στην Γ.Α.Δ.Α., τα ξε-
νοδοχεία στα οποία διαμέναμε χορηγούσαν ένα
γεύμα. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί και στο ξενο-
δοχείο που διαμείναμε και παρ’ ότι διέθετε εστια-
τόριο δεν υπήρχε μέριμνα για τη σίτιση των αστυ-
νομικών μας. Μετά από ενημέρωση του Προέδρου

της Π.Ο.ΑΣ.Υ από μέρους μας και κατόπιν παρέμ-
βασής του προσπάθησε η Γ.Α.Δ.Α μέσω υπεύθυνου
Διευθυντή της να δώσει κάποια λύση η οποία όμως
δεν ήταν αρκετή. Διαμαρτυρόμαστε για τις ανωτέ-
ρω παραλείψεις και παρακαλούμε, αφού τις εξετά-
σετε να μην επαναληφθούν ώστε οι συνάδελφοι
μας πoυ ενισχύουν την Γ.Α.Δ.Α. αφήνοντας πίσω
τις οικογένειές τους να ταλαιπωρούνται όσο το δυ-
νατόν λιγότερο.

Διαμαρτυρία για το έλλειμμα μέριμνας
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
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Οι θεμέλιοι λίθοι της κοινωνικής μας 
ευημερίας στο στόχαστρο

Του 
Κωνσταντίνου 

Κίτσιου
Προέδρου 
της Ε.Α.Υ. 

Ιωαννίνων

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές και τους
προβληματισμούς μου, αποτέλεσε ο
εύστοχος τίτλος της αφίσας του 28ου

Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ,
«Ασφάλεια και Δικαιοσύνη θεμέλιοι λίθοι της
κοινωνικής ευημερίας».

Το Σύνταγμα της χώρας μας προβλέπει
τέσσερις πυλώνες, τέσσερις ανεξάρτητες
αρχές στις οποίες στηρίζεται η Δημοκρατία
μας. Την νομοθετική, την εκτελεστική, την
Δικαστική και την (άτυπη) Δημοσιογραφική,
η οποία έχει ως στόχο να ελέγχει τις άλλες
τρείς. Σήμερα όμως στην Ελλάδα οι τέσσε-
ρις αυτοί πυλώνες δυστυχώς τείνουν να γί-
νουν ένας. 

Στην Δικαστική εξουσία, η οποία συνιστά
τον τρίτο πυλώνα της Δημοκρατίας, οι λει-
τουργοί της βάσει του Συντάγματος, οφεί-
λουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μεταξύ
των οποίων και τον έλεγχο μέσω των δικα-
στικών αποφάσεων της εκτελεστικής εξου-
σίας, προς όφελος του Ελληνικού λαού. 

Τί συμβαίνει όμως πραγματικά; Δυστυ-
χώς, από απαραίτητη προϋπόθεση κοινωνι-
κής συνοχής και ευημερίας αυτή τη στιγμή
η Δικαιοσύνη αποτελεί στόχο των δανει-
στών, οι οποίοι προσπαθούν να την αδρα-
νοποιήσουν. Κι αυτό αποδεικνύεται περί-
τρανα καθώς ενώ υπάρχουν δύο δικαστικές
αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου
Διοικητικού Δικαστηρίου της Χώρας, που δι-
καιώνουν τους ενστόλους αναφορικά με τις
μισθολογικές περικοπές που τους έχουν γί-
νει, αυτές δεν εφαρμόζονται.

Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της
Επικρατείας, επανέρχεται και με νέο Πρακτικό
που εξέδωσε, διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση
του Δημοσίου στις αποφάσεις αυτές, δίδοντας
μάλιστα 8μηνη προθεσμία στο Υπουργείο Οι-
κονομικών για να συμμορφωθεί.

Ας πάμε όμως και στην ασφάλεια, κομ-
μάτι του δεύτερου πυλώνα, της εκτελεστικής
εξουσίας. 

Οι καταδρομικές επιθέσεις του Ρουβίκωνα
είναι πλέον φαινόμενο καθημερινό. Αναρχι-
κοί - κουκουλοφόροι - μπαχαλάκηδες συ-
νεχίζουν να αλωνίζουν κυριολεκτικά για ολό-
κληρα 24ωρα, με οδοφράγματα και μολότοφ
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ξάνθη,
Πάτρα κ.α., δρώντας ανεξέλεγκτα με επιθέ-
σεις κατά αστυνομικών, γραφείων πολιτικών
κομμάτων, τραπεζικών καταστημάτων, καί-
γοντας ακόμη και ΙΧΕ απλών πολιτών με
αφορμή τη μεταγωγή ενός βομβιστή από τις
φυλακές της Λάρισας στον Κορυδαλλό. 

Η ανακοίνωση των αναρχικών σε ιστοσε-
λίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου απειλητική
και άκρως προκλητική: «Οι σύντροφοι - συν-
τρόφισσες αυτή τη στιγμή είναι περικυκλω-
μένοι από μπάτσους και θα προσαχθούν στη
ΓΑΔΑ. Οι υπεύθυνοι για την ζωή του συντρό-
φου έχουν ονόματα και διευθύνσεις».

Και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε δια
στόματος του ίδιου του αναπληρωτή υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος βάλ-
λοντας ευθέως κατά του προσωπικού της
ΕΛ.ΑΣ. και εκφράζοντας τη έντονη δυσαρέ-
σκειά του διότι δεν προέβησαν σε συλλή-
ψεις, δήλωσε σε κρατικό κανάλι πως: Για το
μπαράζ επιθέσεων φταίνε οι αστυνομικοί, οι
συνδικαλιστές και ο Καμίνης. 

Βεβαίως καμία αναφορά για τυχόν ευθύ-
νες του ιδίου αλλά και της κυβέρνησης που
ανήκει για την υπέρμετρη ανοχή που επιδει-
κνύει στα διαδοχικά αυτά κρούσματα βίας
και ανομίας, αλλά και την προσπάθεια νο-
μιμοποίησης των λεγόμενων «γνωστών –
αγνώστων».

Και δεν είναι άγνωστοι, αλλά γνωστοί και
πολύ γνωστοί μάλιστα καθώς τα ίδια και αυ-

τά άτομα, έχουν προσαχθεί ουκ ολίγες φο-
ρές και με εντολές άνωθεν έχουν αφεθεί
ελεύθεροι, με αποκορύφωμα το φιάσκο της
Βουλής που τα πληρώματα περιπολικών της
Άμεσης Δράσης διατάχθηκαν να επιστρέ-
ψουν τους προσαχθέντες στη Βουλή, τόπο
στον οποίο πραγματοποίησαν την κατ’ αυ-
τούς «ακτιβιστική» τους ενέργεια.

Ορισμένοι μάλιστα, γόνοι Υπουργών,
προκαλούν με την «συντροφική» στάση
τους απέναντι σε φυλακισμένα μέλη τρομο-
κρατικής οργάνωσης.

Όπως γνωστοί και όχι άγνωστοι, είναι και
αυτοί οι οποίοι τους ανέχονται, ορισμένοι δε
εξ αυτών, στελέχη της σημερινής κυβέρνη-
σης, οι οποίοι ευθέως και απροκάλυπτα πα-
ρεμβαίνουν στο έργο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας χωρίς να την αφήνουν να κάνει τη
δουλειά της, όπως θα έπρεπε και όπως πολύ
καλά ξέρει και μπορεί να την κάνει.

Είναι αυτοί, οι οποίοι διαχρονικά συντη-
ρούν τα απαράδεκτα αυτά για την δημοκρα-
τία μας φαινόμενα όπως το άβατο των
Εξαρχείων, ζήτημα το οποίο η Ομοσπονδία
μας πολύ ορθά ανέδειξε με την προγραμ-
ματισθείσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η
οποία μπορεί μεν να απαγορεύτηκε, ταρα-
κούνησε όμως συθέμελα ολάκερο το πολι-
τικό σύστημα καθώς, χρόνια τώρα το πρό-
βλημα αυτό το γνωρίζουν προσπαθώντας να
το κρύψουν κάτω από το χαλί. 

Διότι είναι προφανές πως εκτός από το
ζήτημα Δημοκρατίας το οποίο ανακύπτει,
όλες αυτές οι επιθέσεις που θέτουν σε κίν-
δυνο την σωματική ακεραιότητα των συνα-
δέλφων μας, ταλαιπωρούν τους απλούς πο-
λίτες οι οποίοι νιώθουν ανασφαλείς και
απροστάτευτοι, δυσκολεύουν ακόμη περισ-
σότερο τη ζωή και την καθημερινότητά τους,
ενώ παράλληλα επιδεινώνουν το τεράστιο

πρόβλημα της οικονομίας. 
Όλα αυτά καταδεικνύουν περίτρανα πως

η κυβέρνηση έχει βάλει στο «στόχαστρο»
τόσο την Δημόσια Ασφάλεια, όσο και την
Δικαιοσύνη. 

Βεβαίως και η αντιπολίτευση δεν είναι
άμοιρη των ευθυνών της, καθώς όλα αυτά
τα χρόνια της λεγόμενης μεταπολίτευσης,
υπό τον φόβο μήπως χαρακτηριστεί ακραία,
συντηρούσε με την παθητική στάση της όλα
αυτά τα φαινόμενα βίας και ανομίας. 

Είναι ακόμη νωπές οι μνήμες μας από την
στοχοποίηση την οποία δεχθήκαμε ότι και
καλά ποσοστό άνω του 50% των αστυνομι-
κών ψήφισαν Χρυσή Αυγή, γεγονός ψευδές
και ανυπόστατο το οποίο δεν προκύπτει από
πουθενά.

Και δεν ξεχνούμε την απαράδεκτη τακτική
που ακολουθήθηκε σχετικά με την έρευνα
για δήθεν ύπαρξη θυλάκων της Χρυσής Αυ-
γής εντός του Σώματος, όταν μπουκάραν
κυριολεκτικά στις υπηρεσίες, παραβιάζοντας
συρτάρια των γραφείων, όπως επίσης και τα
πενιχρά αποτελέσματα που επέφερε η έρευ-
να αυτή. 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να κατανοήσουν
οι πάντες πως κάθε προσπάθεια χειραγώ-
γησης πυλώνων της δημοκρατίας, αποδε-
δειγμένα καταστρέφει την ίδια την χώρα
μας, αποτελώντας παράλληλα επίθεση κατά
της ίδιας μας της Δημοκρατίας. 

Κατά συνέπεια, οι αδικαιολόγητες και
ατεκμηρίωτες επιθέσεις εναντίον των θε-
σμών της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας,
καθώς και των λειτουργών αυτών, κυρίως
δε όταν προέρχονται από φορείς εξουσίας
οι οποίοι είναι ταγμένοι να υπηρετούν και
να προστατεύουν τον νόμο και την Δημο-
κρατία, συνιστούν φαινόμενα απαράδεκτα,
λυπηρά και άκρως επικίνδυνα.

Του 
Αστέριου Κούρτη

Αντιπροσώπου 
της ΕΑΥΘ 

στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ορθολογική διαχείριση του δυναμικού 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης  

Τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας
έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα, καθώς,
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
κάθε χρόνο χάνεται στην άσφαλτο ένα χω-
ριό.  Το νούμερο δεν είναι απλά μεγάλο, εί-
ναι τρομακτικό!

Τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων είναι
ποικίλα και ως εκ τούτου η Διεύθυνση Τρο-
χαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την επίτευξη
του επιδιωκόμενου σκοπού της οδικής
ασφάλειας, εντείνει την  προσπάθεια περιο-
ρισμού τους, θέτοντας σε εφαρμογή προ-
ληπτικές και κατασταλτικές δράσεις, αξιο-
ποιώντας στο μέγιστο το ολιγάριθμο, κατ’
αναλογία, ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και

τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει. 
Στο πλαίσια της πρόληψης, πραγματοποιεί

καθημερινά ενημερωτικές διαλέξεις για θέ-
ματα κυκλοφοριακής αγωγής,  σε  σχολεία
και παράλληλα συγκροτεί ειδικά συνεργεία
τροχονομικών ελέγχων για επικίνδυνες πα-
ραβάσεις.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί η δυ-
σχέρεια που προκαλείται από την έλλειψη
περιπολικών οχημάτων, καθότι τα τελευταία
χρόνια έχει παροπλιστεί ένας μεγάλος αριθ-
μός από αυτά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα
αντικατάστασής τους. Σαφέστατα λοιπόν τί-
θεται το εύλογο ερώτημα αν υπάρχει περί-
πτωση να εκτελέσουν πλήρως τα καθήκοντά
τους οι αστυνομικοί των Υπηρεσιών Τρο-

χαίας, οι οποίοι έχουν, κατά βάση, την απο-
στολή να βρίσκονται στους δρόμους και να
επεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά,
όπου απαιτείται.

Σε αντιδιαστολή με τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από το προσωπικό, οι ήδη
επιβαρυμένες Υπηρεσίες Τροχαίας επιφορ-
τίζονται με «άλλης φύσεως» καθήκοντα
όπως φρούρηση ευπαθών στόχων, διενέρ-
γεια ελέγχων κατά της πεζοδρομιακής πορ-
νείας, συνοδείες στρατιωτικών οχημάτων
κ.lp.. Ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω προ-
στίθεται η συνεχόμενη απασχόληση των δυ-
νάμεων για μετακινήσεις επισήμων προσώ-
πων κατά τις επισκέψεις τους στην πόλη
μας.

Όλα τα προαναφερόμενα και ιδιαίτερα η
διασπορά δυνάμεων έχει ως αποτέλεσμα το
προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας
Θεσσαλονίκης να μην επαρκεί και καθημε-
ρινά να ενισχύεται με δυνάμεις από τα  πε-
ριφερειακά Τμήματα Τροχαίας με τις ανά-
λογες επιβαρυντικές συνέπειες σε τροχονο-
μική αστυνόμευση, αλλά και σε θέματα προ-
σωπικού, όπως ημερήσιες αναπαύσεις, έλ-
λειψη ικανού αριθμού δύναμης τις καθημε-
ρινές, αλλά και σε κρίσιμες ημέρες κ.α.

Ευελπιστώ στην ορθολογική διαχείριση
και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. 



Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η πρωτοφα-
νής, άδικη και αντισυναδελφική μηνυτήρια

αναφορά Αξιωματικού και Διοικητή Τμήματος Ασφα-
λείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά, κατά
του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά. Το σω-
ματείο με ανακοίνωσή του καταδίκασε το γεγονός,
επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διοικούντες που θε-
ωρούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς αναλώσι-
μο είδος κατά το δοκούν. Αντί να κάνουν με μεγάλη
σπουδή την αυτοκριτική τους, “επιτίθενται” άδικα και
αυταρχικά ακυρώνοντας “εν τοις πράγμασιν” ό,τι
έχει καταφέρει μετά από δεκαετίες αγώνων ο μάχι-
μος συνδικαλισμός. Έτσι επιχειρούν αντί να αναδεί-
ξουν τα μύρια προβλήματα, να τα μετακυλίσουν στο
Αστυνομικό Προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Η συνδικαλιστική δίωξη αναδείχθηκε στο
Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας όπου

όλες ανεξαιρέτως οι Ενώσεις εξέφρασαν τη συμ-
παράστασή τους στον πρόεδρο και τη γενική
γραμματέα του Πειραιά. Το συνδικαλιστικό κίνη-
μα των αστυνομικών έχει αποδείξει ότι δεν σκιά-
ζεται από τέτοιες ενέργειες. Άντεξε στα δύσκολα,
«δεν θα βάλει νερό στο κρασί του» όπως ενδε-
χομένως να ονειρεύονται κάποιοι. Το δείχνει η
ίδια η Ένωση Πειραιά, που κάλεσε ως πρώτη αν-
τίδραση τους συναδέλφους να αναφέρουν όλες
τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στις Υπη-
ρεσίες τους και να καταγγέλλουν ενέργειες που
επιχειρούν πισωγυρίσματα ή ενέχουν άδικη δια-
κινδύνευση για τους συναδέλφους.Καμιά αυθαι-
ρεσία δεν πρέπει πλέον να μένει αναπάντητη.

Τις καταγγελίες της Ένωσης Πειραιά, τις
άκουσε απευθείας από τον πρόεδρο του

σωματείου Σπύρο Λιότσο, ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσου-
βάλας, αλλά και ο Γραμματέας Συντονισμού του
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Αφιερώνουμε τις ΑΤ-ΑΞΙΕΣ αυτού του τεύχους στη Διοίκηση
εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων με βόμβες μολότοφ
σε διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και

του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται πολλές φορές για την
εκτόνωση των κοινωνικών αντιδράσεων.

Με αφορμή σχετικές καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απευθύνθηκε στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα
για να τονίσει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις στοχοποιούνται από
λάθη και παραλείψεις των Διοικούντων.

Κύριε Αρχηγέ. Η παρατεταμένη στοχοποίηση των αστυνομικών
δυνάμεων και ιδίως αυτών της Δ.Α.Ε.Α., δημιουργεί μία άνευ προ-
ηγουμένου κάκιστη εικόνα ως προς την επιχειρησιακή και απο-
τελεσματική επάρκεια της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτή η παγίωση,
δημιουργεί έκδηλο προβληματισμό και εκνευρισμό στο σύνολο
των ενστόλων, καθώς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα φέρει τα χα-
ρακτηριστικά αφενός της κυβερνητικής βούλησης για κοινωνική
εκτόνωση προς τους αστυνομικούς, συνεπεία της πολιτικής
αδιαλλαξίας και των αδιεξόδων που αυτή παράγει, αφετέρου, τον
ενστερνισμό αυτών των αντιλήψεων από τις Διοικήσεις της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας με πρόσχημα τα νέα ήθη της ιδεολογικοπο-
λιτικής νομενκλατούρας, πίσω από τα οποία σύρεται η ΕΛ.ΑΣ.
αδύναμη να αντιτάξει με σθένος, την αποστολή της που πηγάζει
εκ του Συντάγματος.

Είναι πασιφανές πλέον, ότι στοχοποιούνται οι αστυνομικές δυ-
νάμεις από λάθη και παραλείψεις τόσο της Πολιτικής όσο και της
Φυσικής Ηγεσίας, ενεργοποιώντας εντέχνως τον κοινωνικό αυ-
τοματισμό, με απώτερο σκοπό την σύγχυση και τον αποπροσα-
νατολισμό της κοινής γνώμης από τα υπαρκτά προβλήματα που
βιώνει η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου, λόγω του μείζονος προβλήματος της μετανάστευσης».

Η Ένωση από την πλευρά της, με αφορμή τα επεισόδια που
έλαβαν χώρα στη Μυτιλήνη κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων δια-
μαρτυρίας λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, διαμαρτυ-
ρήθηκε ειδικότερα επειδή «οι συνάδελφοί μας καταγγέλλουν ότι
δέχθηκαν εντολές να μείνουν για αρκετή ώρα αδρανείς στις επι-
θέσεις που εκδηλώνονταν εις βάρος τους με κίνδυνο τραυματι-
σμού τους. Τα υπηρεσιακά λεωφορεία υπέστησαν σοβαρές φθο-
ρές εξαιτίας της τακτικής αυτής. Απλά αναφέρουμε ότι για την
συντήρησή τους πολλές φορές έχουν πληρώσει οι αστυνομικοί

από την τσέπη τους αφού τα οχήματα είναι το υπηρεσιακό τους
σπίτι. Πράγματα προφανώς αδιάφορα για τους ιθύνοντες!!! Προ-
τείνουμε λοιπόν σε ανάλογες περιπτώσεις:

Σε περιπτώσεις φθοράς υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες μετά
από ενδελεχή έρευνα θα είναι ευθύνη του επικεφαλής των μέτρων
η επισκευή του να τον επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου, όπως βαρύνει
τους συναδέλφους η απώλεια ή η φθορά κάποιου υπηρεσιακού
είδους, ώστε να μάθουν να μην παίζουν με την αξιοπρέπεια μας.

Να μην μετακινούνται δυνάμεις τόσο μακριά από τα σπίτια τους
αφού έχουν διακοσμητικό ρόλο και ας αγοράσουν λεωφορεία να
τα βάζουν μπροστά ώστε να τα σπάνε ανενόχλητοι, για να μην
υφίστανται οι αστυνομικοί τόσο την καταπόνηση όσο και τον
εξευτελισμό.

Σε περιπτώσεις τραυματισμών που υπερβαίνουν το καλώς εν-
νοούμενο υπηρεσιακό καθήκον να προβλεφθεί ένα σοβαρό νο-
μοθετικό πλαίσιο που να μην επιτρέπει στον εκάστοτε επικεφαλή
να μας θεωρεί αναλώσιμους.

Εν κατακλείδι σταματήστε να μας βάζετε να κάνουμε τον «στό-
χο» για να δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο αυτοί οι οποίοι νομο-
θετούν κάθε μέρα εναντίον του ελληνικού λαού». 

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Δείχνουν «κοινωνικό πρόσωπο» με την Αστυνομία ως «στόχο»

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Δημοκρατική ομαλότητα 
και Ρουβίκωνας δεν πάνε μαζί.
Πρέπει να αποφασίσετε ποιον 
από τους δύο θα προστατεύσετε».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

«Θέλω να σας πω ότι είναι εξίσου
καταδικαστέες (σ.σ. οι επιθέσεις
του Ρουβίκωνα) και κατακριτέες 
και με τις αμέτρητες απειλές 
και τα υπονοούμενα και τις ευθείες
κατηγορίες και τις ευθείες απειλές
που έχουμε δεχθεί τόσο εγώ 
όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, 
ο κ. Κοτζιάς, με γράμματα 
και μηνύματα και επιστολές, 
με δέματα που είχαν 
και σφαίρες και βλήματα 
το τελευταίο διάστημα».

Αλέξης Τσίπρας
Πρωθυπουργός

επιδιώξεις;

Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος,
που ήταν παρόντες στο Γενικό Συμβούλιο. Το γε-
γονός δεν το χαρακτήρισαν μεμονωμένο, αντι-
θέτως άφησαν να εννοηθεί ότι τους αιφνιδίασε
αυτή η εξέλιξη και άρα ψάχνουν να δουν τι συ-
νέβη… Ελπίζουμε να μην είναι πάντως κεντρική
«γραμμή φίμωσης και σωφρονισμού» των σω-
ματείων γιατί θα φέρουν τα αντίθετα αποτελέ-
σματα. Και καλά θα κάνει η ηγεσία να λάβει ξε-
κάθαρη θέση διότι όπως επισημαίνει και το σω-
ματείο, «σ’ άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι επι-
χειρούν με “υπομόχλια” αυτούς τους αξιωματι-
κούς να επιβάλλουν τον αυταρχισμό αντί να επι-
λύουν βασικά και δομικά προβλήματα της Αστυ-
νομίας».

Το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα εί-
ναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της

κοινωνίας που κανείς δεν ξέρει πότε θα εκρα-
γεί. Η φαινομενική ηρεμία αμέσως μετά τα κα-
τά διαστήματα ξεσπάσματά της, μάλλον απο-
κοιμίζει εκείνους που πρέπει να αναλάβουν ευ-
ρύτερο ρόλο αντιμετώπισης της κατάστασης.
Όσοι νομίζουν ότι με ένα νομοσχέδιο, όσο αυ-

στηρές ποινές κι αν προβλέπει αυτό για τους
συνήθεις υπόπτους, θα λύσουν ένα κοινωνικό
ζήτημα, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Όπου στο
εξωτερικό εφαρμόστηκε μόνο η αυστηρότητα
των ποινών, οι χούλιγκαν βρήκαν άλλους τρό-
πους για να συνεχίσουν την επιθετικότητά
τους και δυστυχώς από αυτήν δεν ξέφυγαν οι
αστυνομικοί ούτε οι αστυνομικές υπηρεσίες.
Για να μην πούμε ότι για άλλη μια φορά η
αστυνομία είχε γίνει «στόχος» δακτυλοδει-
κτούμενος! 

Η «κατάρα» της αστυνομίας. Όσες επι-
τυχίες κι αν έχει στο ενεργητικό της -και

είναι σχεδόν καθημερινές πλέον οι εξιχνιάσεις
μεγάλων και σοβαρών υποθέσεων - μια ασήμαν-
τη αρκεί να είναι εντυπωσιακή, παραβατική συμ-
περιφορά, είναι ικανή με την υπερπροβολή της
από τα ΜΜΕ να ακυρώσει τη δουλειά χιλιάδων
αστυνομικών. Για τους μπαχαλάκηδες και τους
συνήθεις προβοκάτορες που έχουν καθηλώσει
αστυνομικές δυνάμεις σε ρόλο σάκου του μποξ,
δεν το συζητάμε. Καιρός φέρνει τα λάχανα, και-
ρός τα παραπούλια.

Διοικεί τον 17ο Τομέα της αστυνομίας σε περιοχές
του Μανχάταν της Νέας Υόρκης και δεν είναι μόνο
Ελληνίδα, αλλά έχει και καταγωγή από την Κρήτη.
Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ, η Νικόλ Παπαμιχαήλ, παιδί
μεταναστών, μιλά με περηφάνια για την Ελλάδα και
αποκαλύπτει, γιατί επέλεξε να αλλάξει επάγγελμα και
να ακολουθήσει καριέρα αστυνομικού σε μια πόλη
όπως η Νέα Υόρκη.

Μια Ελληνίδα 
διοικητής στη 
N.Y. Police
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